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 المقدمة

،ألنھ یبحث دائما  ولد اإلنسان على طبع إعالمي، حیث ال یمكنھ أن یعیش دون إعالم   

البشر تي یستخدمھا لیعتبر اإلعالم من أقدم النشاطات االمعلومات والمستجدات، إذ عن 

على مر العصور وذلك إلنشاء عملیة تواصلیة تمكنھم من ممارسة حیاتھم ،فلقد شھد 

مع األخر بواسطة  ىتطورا من خالل وسائلھ أي وسائل ألنھ قدیما كان اإلنسان یتول

في عصرنا الراھن  واستعمال الرموز، أماالصخور الرسم على الجدران والنحت على 

التكنولوجي، فظھرت وسائل إعالم جدیدة تنشئ التقدم تغیرت ھذه األنواع وتطورت مع 

 .التلفاز، اإلذاعة واالنترنت :تفاعل بین أطراف المجتمع من بینھا 

أما إذا تحدثنا عن السیاسة فشئنھا ال یقل عن شأن اإلعالم مع تطور العالم وظھور الدول 

تمع ویكونون واألنظمة واألحزاب والممارسات السیاسیة فالسیاسیین یؤثرون في المج

 .مكانة فیھ بفضل خطاباتھم التي بھا طابع خاص

فلسفة السیاسي ھي لغة خاصة یستعملھا إلقناع الجماھیر والوصول إلى مبتغاه ف      

یصل الخطاب  وبواسطتھ ل في ھذا، ألنھ یضفي نوعا من اإلثارةضولإلعالم كذلك الف

حظا من ینل  فوسائل اإلعالم تستخدم تقنیة التحلیل السمیولوجي الذي لم .إلى العالم كلھ

 .في العالم العربي على عكس العالم الغربي  الدراسة واالھتمام

رئیس عبد ـطاب الـطاب السیاسي، خـویتحدد موضوع دراسة البحث في تحلیل الخ

 .العزیز بوتفلیقة نموذجا

 :تالي ـال كالكـرح اإلشـوضوع طـذا المـظرا ألھمیة ھـن

 ـ ماھي العالقة بین اإلعالم والسیاسة ؟

 ـ وما ھي السمات التي یحملھا الخطاب و السیاسي وكیف یمكن تحلیلھ ؟

 .یةقد دفعتنا دراستنا لھذا الموضوع ألسباب ذاتیة وأخرى موضوع

 فمـن األسـباب الموضوعـیة

الم علم السیاسة وعلم ـ معرفة كیف یمكن دمج ثالثة علوم في وقت واحد وھي علم اإلع

 .السمیولوجیا

 .ـ الضجة الكبیرة التي یحملھا الخطاب السیاسي 



 

 ب 
 

                                                                   :ة تتمثل فيـباب الذاتیـا األسـأم

 .ـ الرغبة في معرفة الطریقة التي ینتھجھا الرجل السیاسي لإلقناع 

 .خطاب سمعي بصريفضولنا لتحلیل 

تطرق إلى تحلیل نوع من ھذه الخطابات العدید من الباحثین ذلك حسب أھمیتھا كتحلیل 

 .خطاب الرئیس التونسي عز الدین العابدین وخطاب الرئیس األمریكي أوباما

كیفیة التحلیل السمیولوجي خالل  وقد واجھتنا عدة صعوبات منھا عدم التعمق بدقة إلى

والخطاب  قلة المراجع في المكتبات التي تتضمن التحلیل السمیولوجيمشوارنا الدراسي، 

 .السیاسي

تحلیلي القائم على وصف وتحلیل ھذه الكما اعتمدنا في بحثنا على المنھج الوصفي 

 . الظاھرة 

وبناءا على ھذا اتبعنا خطة لتقسیم بحثنا تتضمن فصلین نظریین وفصل تطبیقي، 

مقدمة تتضمن التمھید للموضوع وأھمیتھ ودوافع اختباره ال: إلى مقدمة ومدخل  باإلضافة

 .التي تلقیناھا أثناء انجازه، والمنھج المعتمد وخطة البحث والصعوبات

 .ماـة التي تربطھـة والعالقـأما المدخل فقد عرفنا فیھ اإلعالم والسیاس

 ناعیةوالفصل األول تطرقنا فیھ إلى تعریف الخطاب وذكر مبادئھ واستراتیجیاتھ اإلق

 .كما عرفنا الخطاب السیاسي وذكرنا مواصفات الخطیب 

 .كما خصصنا الفصل الثاني للموضوع السمیولوجیا واتجاھاتھا وأھمیتھا   

أما الفصل التطبیقي قمنا فیھ بتحلیل خطاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة الذي ألقاه بوالیة 

 .فیھا بمناسبة االنتخابات األولى التي ترشح 1999سنة  بشار

 .ثم ختمنا بخاتمة تضم حوصلة ألھم ما ورد بین ثنایا ھذا البحث

 وأخیرا أتوجھ بالشكر إلى من كانت لھ ید المساعدة من قریب ومن بعید في إنجاز ھذا

البحث ،كما أحي أستاذنا المشرف تحیة احترام وتقدیر على التوجیھات التي بذلھا من 

 .ولم یبخل علینا بوقتھ أجلنا
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 :تعریف األعالم

لغة التبلیغ أي اإلیصال یقال بلغت القوم بالغا أي أوصلتھم الشيء المطلوب : اإلعـــالم 

والبالغ ما بلغك أي أوصلك وفي حدیث بلغوا عني ولو آیة أي أوصلوھا خیركم أیضا .

أي فلیعلم الشاھد الغائب بمعنى ذلك أنھ إیصال الشيء المقصود  1فلیبلغ  الشاھد الغائب 

كما ورد وعرفھ معجم اإلعالم بأنھ نشر األخبار والحقائق واألفكار واآلراء بین  

وذلك بعینھ الجماھیر بواسطة وسائل اإلعالم المختلفة  كالصحافة واإلذاعة والتلفزیون ،

وھنا  2.یلة أساسیة للعلم واكتساب الثقافة التوعیة واإلقناع وكسب التأكید فھو بذلك وس

یكمن دور اإلعالم في إظھار الحقیقة للجماھیر وتبیان ما یجري في الساحة الیومیة عن 

على انھ مجموعة  ذلكطریق الوسائل التي یستعملھا كالصحافة واإلذاعة والتلفزیون و

 .3الوسائل واألدوات التي تضمن في مجتمع ما االتصال بین الناس

یفسره لنا الدكتور عمر الطنوي بأنھ تلك العملیة اإلعالمیة التي تبدأ بمعرفة المخبر و

اإلعالمي بمعلومات ذات أھمیة أي  معلومات جدیرة بالتمیز والنقل ثم تتوالى مراحلھا ، 

بجمع المعلومات من مصادرھا ونقلھا ثم التعامل معھا وتحریرھا ثم نشرھا وتحلیلھا 

أو وكیلة أو إذاعة أو محطة تلیفزیونیة أو طرف معنى بھا ومھتم وإرسالھا عبر صحیفة 

 4.بوثائقھا

وھذا یعني أن اإلعالم ھو أحد العملیات االجتماعیة التي تؤثر في المجتمع المعاصر من 

خالل وسائلھ المختلفة وقد ساعد دلك على سھولة انتقال مواده  المختلفة وخاصة المرسلة 

لتي تدخل كل بیت ویتقبلھا أفراده ویعرف أوتجروت وسائل االتصال الجماھیري ا

othogroth  تعبیر موضوعي لعقلیة الجماھیر ولروحھا ومیولھا "اإلعالم على انھ

 5واتجاھاتھا في نفس الوقت 

                                                            
سنة ) الطبقة األولى(عمان _ ،دار أسامة االردن ) 6(حسین عبد الجبار اتجاھات اإلعالم الحدیث والمعاصر  - 1

 11،ص2011
 13ص  2010ریم عبد العظیم الحوار اإلعالمي برامج تدریب لتنمیة مھارتھ درا المسیرة ،األردن  - 2
 18ص  2011تغیرات المؤسسة الحدیثة للكتب سنة رفیق شكري اإلعالم واإلعالم الصرفي دراسة في الواقع والم - 3
 200عزیزة عبده اإلعالم السیاسي والرأي العام دراسة في ترتیب األولویات دار الفجر سنة  - 4
 .م1972ـإبراھیم إمام ،دراسات في الفن الصحفي، األنجلو المصریة، مصر، بدون طبعة، -5
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بل یعرض األخبار , أي أنھ لیس ذاتیا متأثر بشخصیة اإلعالمیین القائمین على شؤونھ

مجمل " تیة ویعرفھ سمیر حسین على أنھ بطریقة موضوعیة صحیحة مجردة من  الذا

أوجھ النشاط االتصالیة الھادفة الى تزوید الجمھور بكافة المعلومات والحقائق الواقعیة 

الصحیحة قصد خلق أكبر درجة من المعرفة والوعي وإدراك للفئات المتلقیة للمادة 

 1اإلعالمیة حول كل القضایا والموضوعات والمشكالت المشارة 

ھ عملیة اتصال وھو قبل كل شيء إقامة اتصال من فرد أو جماعة لدیھ مرسلة كما أن_ 

message   یرید إیصالھا إلى الفرد أو جماعة آخرین ، ولكي یقوم ھدا االتصال البد من

ومن خالل التعریفین اآلخرین 2مرسل ملتقط قناة اتصال ومرسلة : توافر أربعة عناصر

صالي یمكننا من إسقاط  لحامل مقومات ومكونات یمكننا وصف اإلعالم على أنھ نشط إی

االتصال علیھ وھي مصدر المعلومات الوسائل اإلعالمیة الوسائل اإلعالمیة النقل لھده 

أما اإلعالم الناجح _ الرسائل ، الجمھور المتلقي مع األثر اإلعالمي الذي یؤثره اإلعالم 

 .ثقافة أو حضارة والمؤثر والفعال یكون باللغة التي تمثل عنصر مھما أي

 :االعالم  أنواع وسائل
لقد سبق لنا الذكر أّن غایة وسائل اإلعالم ھي اإلقناع والتأثیر وتتنوع الوسائل اإلعالمیة 

 :باختالف مھامھا وھنا سنتعرض إلى ثالثة وسائل أساسیة منھا 

 :ـالرادیو 1

وھو وسیلة إعالم واتصال بإمكانھا الوصول إلى جمیع األفراد في كل زمان وعبر كل 

مكان متحد بذلك كل الظروف الطبیعیة وغیر الطبیعیة وذلك عبر البث اإلذاعي وخاصة 

بتطور التكنولوجیا ، حیث یرى أدوین واكین انھ منذ ظھور الرادیو وھو یلعب دور  

ر والسرعة وال یحتاج إذاعة خبر ھام إلى أكثرمن القطع أساسیا في تزوید العامل باألخبا

على البرامج، وبذلك فاإلذاعة المسموعة تحقق السبق اإلخباري أكثر من الصحف  

فمن خصائص الرادیو المساعدة على استخدامھ ھو  3باعتباره إرساال متصال لیل نھار

وعة وبطریقة مالئمة توافره لدى كافة األفراد باإلضافة إلى ما یقدمھ من برامج متن
                                                            

 .م1،1989یر والرأي العام ،عالم الكتب، القاھرة، طسمیر محمد حسین،  اإلعالم و االتصال بالجماھ - 1
 .م2010، 1سلیم بن نبي، اإلعالم التلفزیوني، دار أسامة، عمان، ط - 2
.84ص ، 1979 ،القاھرة، دار لفكر العربي ، اإلعالم اإلذاعي والتلفزیوني ،ـ إبراھیم إمام   3 
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لظروف المجتمعات التي ترتفع فیھا نسبة األمیة ، كما أن االستماع إلى الرادیو ال یتطلب 

في تحقیق  1بھذا جھدا عضلیا واستخدامھ لیس معتقدا كالتلفزیون ، إال أن أثر كبیر خاصة

سالمة القدر األدنى من وحدة التفكیر والشعور بالھدف والقیم الالزمة لتماسك األمة و

 .الدولة

تحفیز الناس باختالف اتجاھاتھم ومشاغلھم على اھتمام بالمصلحة العامة الدعوة للقیم 

الجدیدة والتي تخدم التطور وتعریة القیم التي تعوقھ ، وتطویر أنماط السلوك االجتماعي 

 .بما یتناسب مع ظروف الحیاة الجدیدة 

ریة ،رسائلھا یتلقاھا الفرد من خالل التلفزیون وسیلة اتصال سمعیة بص: ـ التلفزیون 2

حاستھ وبالتالي فإثباتھا یكون أكثر من الرسالة التي تتلقاھا حاسة واحدة ، وبذلك 

فالتلفزیون اكتسب میزة الصدیق من طرف مشاھدیھ خاصة المادة اإلعالمیة المباشرة 

لیب متعددة إذ أن وسیلة التلفزیون تستخدم أسا. والتي أصبح أكثر استعدادا للوثوق بھا

لتقدیم المضمون، إلى جانب إصغائھ لنوع من األلفة والصداقة والواقعیة باستخدامھ 

 .وتغطي ھذه الوسیلة تقریبا جمیع أنحاء العالم

كما أن مشاھدة التلفزیون ال یتغلب استعدادات مسبقة وبذلك فمشاھدتھ تزداد یوما بعد یوم 

وھذا كلھ خدمة للمشاھد من خالل تلبیة حاجیاتھ ورغباتھ بتقدیم مواد إعالمیة متنوعة 

ومختلفة وبالتالي فتأثیره واضح وفعال على جمھوره ولكن بالرغم من ھذا إال أن كثرین 

بل نجدھم وقت الحاجة إلیھا ،والى جانب آخر فللتلفزیون أھمیة كبرى  ال یقفون سلبیتھ

الدعایة والسیاسة ، إذ یعمل على تقریب وجھات النظر ویوثق الصلة بین الجمھور 6في  

والشخصیات السیاسیة ،إلى جانب بثھ للوعي السیاسي والحضاري وحوافز التقدم 

 .والتغییر

 

 

                                                            
.128و ص 125، ص 1988،  دار الھاني، القاھرة،  1مختار التھامي ،الرأي العام والحرب النفسیة ج  ـ 1 
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 : الصحافة  -3

ة إلرضاء حاجة قدیمة والمتمثلة في نشر األنباء وإعالم الرأي العام الصحافة وسیلة حدیث

باألحداث یوما بعد یوم، ولكنھا تعد تاریخیا من أقدم وسائل وسائل اإلعالم مقارنة 

بالرادیو والتلفزیون، إذ أن الصحافة تمكن القارئ من السیطرة على ظروف التعرض 

 1أكثر من مرة للرسالة 

ح فرصة كافیة إلستعاب معناھا ، كما أنھا تتطلب جھدا من القارئ وفي أي مكان مما یتی

 .ومشاركة منھ مع وجود حریة أكبر في التخیل وتصور المعاني

وعلیھ ومما سبق فلكل وسیلة إعالم السابقة أسلوبھا في التأثیر أسلوبھا في اإلقناع 

سیلة على أخرى وأسلوبھا في التوجیھ واإلعالم وال یمكننا بحال من األحوال تفضیل و

 . والتي یبقى لكل منھا مزایا الخاصة

 :تعریف السیاسة

تحتل السیاسة مكانة متمیزة في عالم الیوم فھي تسیطر على حیاتنا من خالل األنظمـة 

 .التي تضعھا الدولة بھدف ممارسة السلطة فكلمة السیاسة قدیمة من حیث مدلولھا

وتتكون وفقا  2معالجة األمور فھي مشتقة لغویا من ساس وسیوس أي ینصرف إلى

 .أي المدینة أو الدولة   polisللمصطلح الیوناني القدیم من شقین 

بمعنى الدولة والدستور  poli tiesأي فن التدبیر واإلدارة، وقد استخدم الیونان كلمة 

ألننا  3كذلك كانت تدل عندھم على لفظ الجمھوریة  politicolorderوالنظام السیاسي 

أن السیاسة " أن الفالسفة الیونان كانوا أقل من قدم تصورا ویـقول دي جونفل كما نعلم 

  4ھي الضعف التي تمارس على الھیئة السیاسیة بھدف الحصول على ھذا القرار أو ذاك

                                                            
 128العام والحرب النفسیة، ص ـمختار التوھامي، الرأي- 1
، 1محمد عبد الغاني، الذكاء السیاسي ـ التفوق في الممارسة السیاسیة، مركز تطویر األداء والتنمیة، ط -2

 .55ص2010
 20، ص2007،  1محمد نصر مھنا، اإلعالم السیاسي بین التنظیر والتطبیق، دار الوفاء، ط -3
 .24المرجع نفسھ، ص -4
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فھي إذن مجموعة القرارات التي تتخذھا الدولة من أجل تحقیق أھداف محدودة في مجال 

 .معین 

أما كلمة السیاسة في اللغة االنجلیزیة فھي ترتبط بالتحكم بمعنى علم الحكم أو ھي العلم 

ویمكن القول بأنھا علم الدولة أو العلم الذي  1الذي یھتم بتشكل وتنظیم وإدارة أي دولة 

 .یھتم بتنظیم أمور الدولة وتدبیر شؤونھا 

ن ردیئة أو ظالمة إذا كانت یرى ابن خلدون في مقدمتھ المشھورة السیاسة بأنھا تكو

تستخدم كوسیلة للظلم واالستبداد ولتحقیق المصلحة العامة ، أو تكون السیاسة جیدة أو 

عادلة وشرعیة إذا كانت قائمة على العدل وتعمل للمصلحة العامة وإذا كانت أیضا 

د في تستخدم كوسیلة لإلصالح واإلرشاد من اجل معالجة األمور الدنیویة التي تنفع العبا

فھي بذلك تتغیر حسب الطریقة التي یسلكھا   2الدنیا وتضمن لھم النجاة في اآلخرة 

الحكام نظرا لشخصیتھم فقد تكون منفعة إذا ُسترت على ید مسؤولین یمتلكون حسب 

مصلحة الدولة فإن لم تكن كذلك فقد تسبب ضرر للمجتمع المسیطر وفي ما یعتبرھا 

ة التي تتعامل بمقتضاھا الجماعة البشریة مع بعض أھل االختصاص بأنھا العملی

ونستنتج أن السیاسة ھي علم وفن وحكم وعملیة وھي كل 3مشكالتھا وصوال إلى أھدافھا 

 .ما یمارس داخل دائرة الدولة

أما ھارولد السویل فالسیاسة عنده ھي النشاطات التي تقوم بھا جماعة النخبة القویة من 

تخدام السلطة حیث ال تقتصر رؤیتھ لسلطة من حیث أجل تحقیق مصالحھم الخاصة باس

موقعھا في الدولة على رأس المجتمع الكلي بل توجد السلطة أیضا في األشخاص 

 4والجماعات المختلفة ، وھذا المخطط الھرمي یوضح ھذا الرأي

 
                                                            

محمد حسن ـ فیصل فتحي ـ ثناء عبد الرشید األیاوي، الفكر السیاسي مفاھیم وشخصیات، دار الوفاء اإلسكندریة،  - 1
 .22، ص1ط

 .43م، ص2009، 1ین التنظیر والتطبیق، دار الوفاء، طمجد الھاشم الھاشمي، اإلعالم والسیاسي ب -2
،نقال عن موسوعة 8م،ص1999لبنان،  خضر خضر، مفاھیم أساسیة في علم السیاسة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، -3

 . 102م،ص1944العلوم السیاسیة، منشورات جامعة الكویت ،المجلد األول،  
 .12، صالمرجع نفسھ - 4
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 السلطة

 العامة                                    

 

 جماعة 

 أ        ب         ج                         

 

 الفرد                                  

 

یوضح ھذا الھرم أن السلطة األولى تبدأ بالفرد فھو یخضع أوال لسلطة عقلیة فیكون بذلك 

إنسانا سیاسیا بعدھا تأتي سلطة الجماعة حسب مستویاتھا ثم یأتي مستوى السلطة العام 

ا یتبین أن األفراد والجماعات ھم الذین یعتبرون عن رأیھم اتجاه الدولة وشؤون ومن ھن

 .الحكم وبالتالي ھم الذین یسیرون الدولة
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غیر أن السیاسة ھو الدھاء والحنكة واإلقناع، أو المرونة، فیقال فال نرجل سیاسي  

المرونة وتحقیق وأخذھا بالسیاسة  بمعنى استخدام وسائل مختلفة تتراوح بین الشدة و

الفرص وعدم االستعجال، والخروج من التفاوض بأقل خسارة عندما ینقطع رجاء 

 .ومن ھنا تكون السیاسة على أنھا انتزاع الحق دون استخدام العنف  1الربح

تكمن أھمیة السیاسة في فھم الترابط بین أجزاء العملیة السیاسیة وبالتالي تفسیرھا یدور 

كمقدمة ضروریة التخاذ القرار شأن التحرك السیاسي المالئم وكذلك في الساحة السیاسیة 

فتح آفاق العقل بالتعامل مع األحداث بطرق حكیمة وبنظرة واقعیة والقدرة على تحقیق 

ویعني ذلك بأن السیاسة ھي التنظیم وإعطاء  2األھداف بأفضل النتائج وأقل تكالیف

 .سلیمة الحلول للمشاكل التي تجرى داخل المجتمع بطرق

 :اإلعالم السیاسي

المقصود حرفیا بلفظة اإلعالم السیاسي ھو اإلخبار بأي مضمون لھ بعد أو مدلول    

فكلمة إعالم تعني اإلخبار وبذلك اإلعالم السیاسي ھو اإلخبار بشيء في المجال  3سیاسي

 السیاسي، وبذلك اإلعالم السیاسي ھو أحد وظائف النظام السیاسي وسیاستھ الخارجیة

والقرارات یجب أن تتخذ على أساس معلومات جدیدة ومناسبة وھي تكون كذلك إذا 

حصلنا علیھا بواسطة أداة إعالم جدیدة تعبر عن لواقع الذي نریده وتمدّنا بالحقائق التي 

وھذا یعني أن اإلعالم السیاسي یساھم في وضع  2نحتاجھا دون تشویھ أو تحریف

یصدرھا دون زیادة أو نقصان بحث یعد وسیلة  القرارات من خالل المعلومات التي

أساسیة من وسائل تحقیق التحول الفكري من خالل زیادة وعي المواطنین لیصبحوا 

 .قادرین على صنع القرار

اإلعالم السیاسي ضرورة قومیة تمتلك من المقومات قدرة كبیرة على تحقیق فاعلیة 

في المجتمع إلى جانب تھیئة بیئة سیاسیة تعمل على إرساء قواعد بنیة سیاسیة سلیمة 

ومناخ سیاسي صحي یتحقق فیھ الخیر المرجو لألمة والوطن ، شعب وسلطة، حاكم 
                                                            

 .م 2004 1الحمداني ،األساس في العلوم السیاسیة ، دار مجدالوي ، عمان ، ط  قحطان أحمد سلیمان - 1
 .  13التفوق في الممارسة السیاسیة ، ص _ محمد عبد الغاني، الذكاء السیاسي  - 2
 45م، ص2009، 1مجد الھاشم الھاشمي، اإلعالم والسیاسي بین التنظیر والتطبیق، دار الوفاء، ط - 3
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ومحكوم جماھیر وقیادات وھذا األمر لن یتسنى بغیر إرادة جماھیریة تصنعھا وتصوغھا 

 وسائل اإلعالم على أساس من التفاھم والتفھم المطلق بین الطرفین في إطار غایة علیا

 1ھي الحرص على المصلحة العامة

ومن ھنا یتبین ضرورة اإلعالم السیاسي في الساحة الیومیة بحیث یھدف إلى             

نشر األنباء واألخبار والحقائق على األفراد بھدف التغییر والتوعیة إلنجاح العملیة 

ار والمعلومات اإلعالمیة بواسطة وسائل اإلعالم وبالتالي  یعتبر إرسال واستقبال األفك

 .واألنباء فھو یخلق شخصیة ایجابیة في المجتمع 

 :سیاسات اإلعالم في الدول العربیة 

إن أول ما یمیز قطاع اإلعالم في الدول النامیة عموما وفي الوطن العربي ھو اختالل 

التوازن في تدفق المعلومات على صعید القطر الواحد ثم على الصعید القومي ككل 

عدام أو ضعف البنیة األساسیة لالتصال وكذا قلة الموارد البشریة المھیأة إضافة إلى ان

وھذا یعو باألساس إلى عدم نجاعة 2عملیا من صحافیین ومخططین وإداریین وإعالمیین

الخطط المطبقة في ھذا المجال بسبب مركزیة السیطرة الحكومیة على وسائل اإلعالم 

امج التطویر القومي من جھة والمحافظة على واالتصال في ھذه البلدان وھذه خدمة لبر

 .3االستقرار على جمیع األصعدة من جھة أخرى

وأسالیب السیطرة على وسائل األعالم تأخذ أشكاال عدة إما قانونیة أو سیاسیة اقتصادیة  

عن طریق التملك والتمویل، أو اجتماعیة عن طریق النقد في سیطرة القانونیة تكون عن 

رسمیة متعلقة باألمن القومي أال یتعدى الحدود المرسومة لھا طریق سن قوانین 

والسیطرة االقتصادیة تكون عن طریق تملك وسائل اإلعالم للترویج لما یخدم مصالح 

فأغلب الدول النامیة وخاصة  العربیة منھا تتبع سیاسة خاصة اتجاه وسائل ,مالكیھا 

بیق سیاسة موحدة إذ نجد أن ھناك اإلعالم ولك بالرغم من ذلك إال أنھا ال تستطیع تط

                                                            
،  9ئل اإلعالم وأثارھا في المجتمع العربي المعاصر ، المجلة الجزائریة لإلتصال ، العدد عزت حجاب ، وسا - 1

 .1،ص 1992
 .2المرجع نفسھ، ص  - 2
 .147اإلعالم في الدول النامیة ، دار الفكر العربي ، بدون طبعة ،ص_جیھان احمد رشتي ،نظم االتصال  - 3
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مجتمعات انتقالیة تمر بمراحل تطور مختلفة وكل مرحلة من تلك المراحل تحتاج إلى 

 .1سیاسات إعالمیة مختلفة تتناسب إلى حد ما مع ظروف التطور التي یمر بھا المجتمع

طیط وعلیھ فالبد من تحدید فلسفة عامة تشرح دور وسائل اإلعالم في التطور وذا التخ

لتطبیق سیاسة ویجب البحث عن جمیع الطرق التي یمكن عن طریقھا اإلعالم الھادف أن 

 .یستعمل كل أوجھ التطور والتقدم 

أي أن السیاسة اإلعالمیة الناجحة یجب أن تحافظ في كل لحظة على التوازن بین 

القدیم ضرورة التجدید والحاجة إلى االستمرار ، أي الحفاظ على توازن المجتمع بین 

والجدید وأال یفرط في القدیم في سبیل الحدیث أو یضحي بالجدید من أجل القدیم، وھذا 

على عكس ما ھو موجود خاصة في المجتمعات االنتقالیة رحال الدول النامیة عموما 

والتي ال تملك استراتیجیات متكاملة تحدد دور اإلعالم في عملیة التطویر السیاسي 

م ولم تع إمكانیات وقدرات اإلعالم في بناء حكم متآلفة ، وھناك فبعض الحكومات لم تفھ

حكومات أخرى بالغت في قدرة ھذه الوسائل اإلعالم یمكن استخدامھا في التثقیف 

المذھبي كافة الجماھیر  وفي خلق اتفاق في وجھات النظر وھذا كلھ دون إدراك للدور 

 .2الحقیقي لوسائل اإلعالم في عملیة التطویر

والمالحظ بشكل واضح أن وسائل اإلعالم في الدول النامیة تستخدم كأداة لنشر التغییر 

أكثر منھا للتأیید أو تقویة األنماط السائدة فوسائل االتصال الحدیثة تساعد من ناحیة على 

إحداث تغیرات سیاسیة ألنھا تشجع دوائر أوسع على المساھمة في أوجھ النشاط 

 .       السیاسي

 

 

 

                                                            
 .168ص اإلعالم في الدول النامیة ، _ جیھان أحمد رشتي ، نظم االتصال  - 1
 .179صالمرجع نفسھ،  - 2
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 :مفھوم الخطاب

ل الدراسات اللغویة ولقیت إقباال واسعا من قبل من األلفاظ التي شاعت في حق الخطاب

وھو كمفھوم لساني متجدد، فالخط لیس بالمصطلح الجدید ولكنھ كیان ، الدارسین والباحثین

 .جاھلي وقرآن كریمالمتعالیات من شعر یمتد حضوره إلى النصوص 

 :ذكر ومن بینھا ن، قد اختلفت ھذه التعاریف باختالف المنطلقات األدبیةو

في لسان العرب ھو مراجعة الكالم أي اللغة التي تستعملھا األفراد في حركة التواصل ھو 

ر ومن معاینھ أیضا التواصل لغة مشتق من فعل خطب الذي یدل في معاینھ الشأن ،واألم

 .1بین الجماعات والتفاعل فیما بینھم والتمیز بین الحق والباطل والصدق والكذب

 2وفي معجم الوجیز وردت بمعنى الكالم والرسالة، وخاطبھ كالمھ وحادثھ 

ـ وفي معجم اإلعالمي نمو التعبیر عن األفكار وبالكلمات أو محادثة بین طرفین أو أكثر 

 .میة أو معالجة مكتوبة، موضوعا أو حوارا أو كالما مناقشة رس

الخطاب مصطلح یدل في علم اللغویات على أي امتداد لغوي لھ بناء منطقي سلیم ویكون 

 .أكبر من الجملة الواحدة أو الفقرة المتكاملة

ـ وفي علم اللغویات أیضا أصبح تحلیل الخطاب أو التحلیل الخطابي ینطبق على فعالیات 

 .3أو النتائج المؤثرة التي تنتج في استخدام اللغة اللغویة

فقد عد الرازي صفة فصل الخطاب من الصفات التي أعطاھا هللا تعالى لداوود علیھ  السالم 

معتبرا إیاھا من عالمات حصول قدرة اإلدراك والشعور التي یمتاز بھا اإلنسان عن أجسام 

 . 4" ھ وآتیناه الحكمة وفصل الخطابوشددنا ملك"العالم األخرى وذلك في قولھ تعالى 

 .وفي لسان العرب ھو مراجعة الكالم أي اللغة التي یستعملھا األفراد في حركة التواصل

تتفق كتب التفسیر في ضبط مفھوم الخطاب كما ورد في ھذه اآلیات ومنھا ما ورده 

وال تخاطبني في اللذین " الزمخشري في كشافة وتفسیر كلمة الخطاب وفي قولھ تعالى 

                                                            
 360، ص 1990، 1ابن منظور، لسان العرب، المجلد األول،  دار الصادر،  بیروت، ط - 1
 الدارالعربیة للعلوم أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربیة ، دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط ،  - 2

 .09م ،ص2010، 1بیروت، ط
 239م، ص2004، 1منیر حجاب، المعجم اإلعالمي، دار الفجر، القاھرة، ط - 3
 18ص       1عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة،دار الكتب الوطنیة، لیبیا ،ط - 4
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ال یملكون " وردت بمعنى ال تدعي بشأن قومك ، وفي قولھ تعالى  "ظلموا أنھم مغرقون 

اطبوه بشيء في نقص في العذاب أو زیادة في الثواب أي ال یملكون أن یخ" منھ خطاب 

فھذا التغییر شأنھ شأن الكتب " فقال أكفلینیھا وعزني في الخطاب:" وفي قولھ تعالى 

والمعاجم قرن الخطاب بالكالم كفعالیة فردیة ونشاط ذاتي یعتمدن المتكلم في تغییره عن 

 .1أغراضھ 

إن الخطاب ھو كل األشیاء التي تكون العالم االجتماعي بما في ذلك ھویتنا ،أو بعبارة 

أخرى الخطاب ھو واقعنا االجتماعي وإدراكنا لھویتنا أي أنھ بدون خطاب ال یوجد واقع 

اجتماعي وبدون فھم الخطاب ال یمكن أن نفھم واقعنا أو تجاربنا وأنفسنا فمن خالل منھجیة 

 .2ستطیع تفسیر الواقع االجتماعي تحلیل الخطاب ن

طلق الخطاب ھو الوسیط اللساني في نقل مجموعة من األحداث الواقعیة والتخیلیة التي أ

 .3مصطلح الحكایة) جنیت( علیھا 

أما عند الالند ھو التعبیر عن الفكر وتطوره بواسطة متوالیة من الكلمات والقضایا 

 .4المتسلسلة المترابطة

ق الخطاب بالمجال اللساني، ألنھ المعتبر في ھذه الحالة مجموع قواعد وبھذا المعنى یلح

 .تسلسل وتتابع الجمل المكونة للقول

یعرف مانجونو الخطاب على أنھ مرادف لمفھوم الكالم عند دیسوسیر بالمعنى المتعارف 

علیھ في علم اللغویات البنیویة أي دراسة الكالم ولیس اللغة بما یسنتبع ذلك من وضع 

 . 5لمتكلم في االعتبار دون االھتمام باللغة كبنیة وقواعدا

                                                            
 85م،ص 2013، 1، الخطاب الحجاجي أنواعھ وخصائصھ، منشورات اإلختالف، طھاجر مدقن - 1
 21عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب ـمقاربة لغویة تداویة ، ص - 2
 39ـ38م، ص2003، 1جیران جنیت، خطاب الحكایة، ترجمة محمد معتصم وآخرون، منشورات اإلختالف ، ط - 3
 في سوسیولوجیا الخطا ب من سوسیولوجیا التمثیالت إلى سوسیولوجیا الفعل، الشبكة العربیةعبد السالم حیمر،  - 4

 14م ، ص2008، 1لألبحاث والنشر، بیروت، ط
 118م، ص1،2007محمد، تحلیل الخطاب اإلعالمي أطر ونماذج تطبیقیة، الدار المصریة اللبنانیة، ط - 5
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أما بنفیس یعرفھ أنھ مجموعة من الملفوظات التي یمكن تحلیلھا باعتبارھا وحدات أعلى من 

الجملة ، تكون خاضعة لنظام یضبط العالقات السیاسیة والنصیة ، وذلك عن طریق تحدید 

 .1لي للنص ، أو سلسلة العالقات المنطقیةالنظام المعجمي  الداللي أو التركیبي الدال

الخطاب ھو الوحدة اللسانیة التي تتعدد الجملة فیـھا وتصبح مـرسلة كـلیـة أو ملفوظة طویال 

أو ھو متتالیة من الجمل تكون مجموعة منغلقة یمكن من خاللھا معاینة بنیة سلسلة من 

 .2ضحمجال لساني مالعناصر بواسطة المنھجیة التوزیعیة وشكل یجعلنا نظل في 

لھ مقام یتصل بالحالة التي  3وھو كل ما یشكل في حد ذاتھ وحدة تواصلیة قائمة الذات 

یجري فیھا ، وبالظروف التي تحیط بھ من الخارج وتتقاطع معھ في الداخل ، وھذه 

 4.اجتماعي الظروف منھا ما ھو فیزیائي وفیزیولوجي ومنھا ما ھو

وجھة تبنیھ لغویا تجعل منھ ملفوظا وأن دراسة لسانیة إن النظر الملقى على النص من 

 .5لشروط إنتاج ھذا النص تجعل منھ خطابا

ق في الدراسات العربیة بدالالت جدیدة تشیر إلى آفا"  بالخطا" وحالیا اقترن مصطلح 

كما تشیر إلى أدوات معرفیة تعین على فھم ، واعدة من النظر العقلي والرؤى المنھجیة

 . فةممارساتھ الخطابیة المختلفي الواقع 

 6. بالضرورةوأن أیة نظریة عن الخطاب بعامة تتضمن نظریة عن المجتمع 

أنھ إذا كان الخطاب ھو ما تؤدیھ اللغة عن أفكار الكاتب ومعتقداتھ فإنھ ل وعموما یمكن القو

والخطاب مخاطب ،بین طرفین أحدھما مخاطِب وثانیھما یقوم إن الخطاب ل البد من القو

 : بـعموما عبارة عن وحدات لغویة تتسم

 .أدوات العطف وغیرھا من روابط، مثل ما یضمن العالقة بین أجزاء الخطاب:  التنضید -
                                                            

 192م، ص2009، 4التطبیقیة، دار الھومة، الجزائر، طصالح بلعید، دروس في اللسانیات  - 1
 87ھاجر مدقن، الخطاب الحجاجي، ص - 2
 11أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربیة، ص - 3
 عبد الجلیل مرتاض، اللغة والتواصل ـ اقترابات لسانیة للتواصلیین الشفھي والكتابي، دار الھومة ،الجزائر، بدون طبعة - 4

 42سنة، صبدون 
 21م، ص1997، 3سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط - 5
 .47، ص1،1997، دار الھدى للثقافة والنشر سوریا ـدمشق طلعصرق افاآ: رجابر عصفو - 6
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 .یةمما یحتوي تفسیر للعالئق بین الكلمات المعجم:  التنسیق - 

 .1اقعمن عالقة بین عالم النص وعالم الویكون وھو ما :  االنسجام -

ھو عبارة عن مجموعة من : بقة یمكن أن نستخلص أن الخطاب ومن خالل التعریفات السا

العبارات التي تنظم بطریقة ما ، كما أنھ ممارسة ذات تنظیم تعتمد على عدد من الجمل 

 .والتصریحات 

یمكننا إدراج مفھوم الخطاب لمفھوم الكالم ألن كالیھما من وضع المتكلم وھنا یطرح دور 

 .عن العالقة بین القول والمتحدث المتكلم في عملیة التحدث بالبحث

فالخطاب یجري بین مرسل ومتلق للرسالة ضمن عملیة االتصال ، كما یتضمن االنجاز 

القولي والفعلي للخطاب وما یتعلق بھما ، وأیضا یتضمن طرفي االتصال والمقصد منھ 

ة مثل واألدوات المستخدمة في التأثیر كما یدخل مصطلح الخطاب تحت كل األنواع الكالمی

 .الخطاب الشفوي والیومي والخطاب المكتوب الذي یتوجھ فیھ متكلم إلى ملتقي 

ي ووحدة تواصلیة عامة متسقة ومرتبطة ذات مقصد موجھ لھ دوافع ظالخطاب ھو نشاط لف

 .اجتماعیة ونفسیة

على أنھ التحلیل اللغوي للخطاب  stubbsأما إذا ذھبنا إلى تحلیل الخطاب فیعرفھ سیتوبس 

سواء أكان محكیا أو مكتوبا ویھدف إلى دراسة البنیة اللغویة على مستوى یتعدى مستوى 

الجملة إلى مستویات أكبر مثل الحوار أو النص مھما كان حجمھ ویھتم بدراسة اللغة في 

و أحد مستویات أي السیاق الذي تستخدم فیھ على سعة اختالفھ ، فتحلیل الخطاب ھ 2اسیاقھ

الدرس اللساني، الذي یحاول تحلیل الظاھرة اللسانیة على مستوى یتجاوز مستوى الجملة أو 

النطق، لیشتمل النص المكتوب مھما بلغ طولھ واختلف نوعھ ، والتخاطب الشفوي بین 

 .الناس بأشكالھ المختلفة

                                                            
 ،ص 1ان اآلردن، ط عموق، لشر،دار ا ةلمعاصرالعربیة ایة والرافي م لتقدوالنھضة اب اخط:  یماھبرحمود إمرزان  - 1

17 - 18 
 .199م، ص2000، 1موسى عمایرة وآخرون، مقدمة في اللغویات المعاصرة، دار وائل، عمان، ط - 2
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یفي ، من خالل من تحلیل الخطاب دراسة لـلغة من منـظور وظ levinsonویجعل لیفنسن

دراسة التركیب اللغوي باإلشارة إلى عوامل غیر لغویة كالنص والمتكلم الذي یستخدم اللغة 

 .1والسیاق الذي تستخدم فیھ

ألن محلل الخطاب ملزم بالبحث في ما تستعمل تلك اللغة من أجلھ واللغة أداة تواصل 

 .وتعبیر لكل ما ھو في الحیاة 

مصطلح النص إذ " تحلیل الخطاب" ب معھا موضوع ومن بین المصطلحات التي اضطر

عرف الخطاب وفق ھذا االضطراب على أنھ ال فرق بینھما فھو النص في بدایة مراحلھ 

وھو أوسع من النص في اإلطار المفھومي ، من جانب آخر إذ ھو ) أي في طابعھ الشفوي(

نصوص مكتوبة أ مجموعة من المنتجات الفكریة ، التي یراد إیصالھا إلى متلقي عبر 

مسموعة أو مرئیة ، والتي تقدم موقفا شمولیا أو جزئیا من قضیة أو مشكلة قائمة أو 

  2.مفترضة ، أي ما یقدم من الفكر في وجھة نظر حول موضوع ما 

 :أقسام الخطاب وقوانینھ 

 :أقسام الخطاب 

الخطاب الخاص ویتمثل في الخطاب الذي یدور بــین أفراد جماعـات متخصصة من 

الجماعات التي تتفق في مجال معین من مجاالت الحیاة ولھ مفرداتھ وتراكیبھ أو 

مصطلحاتھ المفردة والمركبة الخاصة بھؤالء القوم ، ومنھ خطاب العلماء ،أو األدباء أو 

 .لصنعة الواحدة أصحاب الفن أو أصحاب الوظیفة أو ا

ویدخل في ھذا الخطاب المكتوب أو الشفوي الذي تنتجھ كل جماعة منھا لتعلیم تالمذتھا 

 .الخ...كالخطاب العلمي ،الخطاب التقني ،الخطاب األدبي ،الخطاب اللغوي والخطاب الفني 

                                                            
 .200ص.م،2000، 1موسى عمایرة وآخرون، مقدمة في اللغویات المعاصرة، دار وائل، عمان، ط - 1
 319م، ص1996، 1میة، القاھرة، طصالح فضل، الخطاب وعلم النص، الشركة العال - 2
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وھو موجھ في األغلب لكل أفراد المجتمع دون تمییز ، وذلك بغض النظر :  الخطاب العام

عن بیئاتھ أو طبقاتھ وقد سمي أیضا بالخطاب الجماھیري وھو خطاب تثقیفي عام ، لكل من 

 . 1أنواعھ أو أجناسھ أھداف خاصة بھ 

 :قوانین الخطاب 

إن المبدأ العام التعاون الذي یقوم علیھ كل تفاعل لغوي یمكن توصیفھ إلى مباد ذات بعد 

سمیھا مسلمات الحدیث وآخرون ال أضیق یسمیھا غرایس حكم الحدیث والبعض اآلخر ی

 .قوانین الخطاب “dekro“سیما دیكرو

إنــھا القواعد المعبرة بتعبیر الثقافات التي یفترض كل مشارك أن اآلخر یحترمھا ، إن 

 .تحدید وإحصاء ھذه القوانین موضوع النقاشات 

إلى ما تصوغ  مبدأ التعاون وصدق التكلم معناه الزعم بالصدق واالنضمام :المبادئ العامة

 .بھ وضمان ما تتفوه بھ

 ذات طابع لساني، إن قانون األخبار ال یجب التكلم من أجل   :القوانین الخاصة

 .شيء والتفوه بما یعرفھ المتلفظ المشارك سلفا ال

توفیر المعلومة دالة قصوى من شأنھا أن تحوز اھتمام المتلفظ : قانون اإلستیفاء .1

 .المشارك 

 .التحلي بالوضوح واالقتصاد من صیاغة الكالم : قانون الجھة .2

التفاعل اللغوي من حیث ھو سلوك اجتماعي   :حول تفاعل مسنین من المواصفات .3

 .یخضع لعدد من المعاییر بتغییر في الزمان والمكان 

نجد من جھة قواعد تحكم سلوك المتكلم  : الوجھ اإلیجابي أو السلبي للطرف المشارك .4

،حیث ال یجب اإلتصاف بالعدوانیة أو السخریة واحتكار  إزاء متلفظھ المشارك

 .الكالم 

                                                            
صادق أبو سلیمان، الخطاب اإلعالمي الفلسطیني المعاصرـ دراسة داللیة في ضوء البالغة العربیة، مجلة جامعة  - 1

 319م، ص2005،  22النجاح لألبحاث ، مجلد



 ماهية الخطاب والخطاب السياسي  :الفصل األول 

20 
 

ال یجب (ومن جھة أخرى ھناك قواعد تجبر المتلفظ على عدم تعریض وجھھ للخطر 

 ) اإلفراط في االحترام وال العكس

إن ھذه القوانین لیست حكرا على الحدیث فھي تشمل جمیع الخطابات ولكنھا تخضع 

المتلفظ باألثر األدبي یمكنھ شتم قارئھ أو تجاھلھ كما ... (ابات للتخصیص وفق أنواع الخط

 .1)الخ. ..أن المحاضر مجبر على احتكار الكالم 

 :أنواع الخطاب 

الخطاب یتكون من وحدة لغویة قوامھا سلسلة من الجمل بھذا المعنى یستعمل : خطاب جملة 

حدث عن نحو الخطاب مفھوم تحلیل الخطاب في حین أن البعض اآلخر یت 1952ھاریس 

 .أما الیوم فیؤثر الحدیث عن النص ولسانیات النصیة 

فضال عن طبیعتھ وحدة لغویة تساوي ملفوض ،فإن الخطاب یشكل وحدة : خطاب ملفوض

اتصال مرتبطة بظروف إنتاج معینة أي كل ما ھو من قبیل نوع خطابي معین ، نقاشا 

الوجھة یحل الملفوض والخطاب على  الخ من حیث ھذه...متلفز، مقالة صحفیة ،روایة 

 .وجھي نظر مختلفین 

إن النظر الملقى على النص من حیث بنائھ اللغوي یجعل منھ ملفوضا أما الدراسة اللغویة 

 .لظروف إنتاج النص فتجعل منھ خطابا 

اللغة من حیث ھي نظام من القیم مقدرة مخالفة للخطاب واستعمال اللغة في : خطاب لغة

 .الذي یحدد في الوقت نفسھ قیمة أو یستشیر قیما جدیدة یصاغ بعینھ 

أن خذا التمییز مستعمل بكثرة بالنسبة للمعجم إن ھذا التولید المعجمي بوجھ خاص ھو من 

 .قبیل الخطاب

اللغة من حیث ھي نظام مشترك بین أفراد الجماعة اللغویة مخالفة للخطاب من حیث ھو 

 :ق األمر بتموقع استعمال محدد لھذا النظام وقد یتعل

                                                            
، 1شورات اإلختالف، طینظر، دومینیك مانجونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ترجمة محمد یحیاتین، من - 1

 .82م ص2008
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 )الخطاب الشیوعي(في حقل خطابي  .1

الخطاب االداري ، الخطاب الروائي ، خطاب  ،الخطاب الصحفي( بنوع الخطابي  .2

 )االستاذ

خطاب الممرضات ، خطاب ربات (انتاجات شریحة أو صنف من المتكلمین  .3

 1) البیوت

 بوظیفة لغویة .4

یشیر الخطاب إلى عالم وھو الذي یقوم بصیاغتھ والتعبیر عنھ وتقدیمھ بینما رموز اللغة 

تشیر فقط إلى رموز أخرى داخل نفس النظام ومن خالل الخطاب تتجسد زمنیا في الحاضر 

 .2الوظیفة الرمزیة للغة

ب الخطا(كثیرا ما یحصل انزالق لنظام قواعد مدونة : الخطاب السجالي الخطاب اآلمر 

یدل على القواعد التي تخصص موقعا تلفظ بوصفھ اشتراكیا وكذا مجموع ) االشتراكي 

 .3انظر تعریف میشال فوكو للخطاب( الملفوظات المنجزة 

 .ینظر إلى الخطاب من حیث ھو ارتباط النص بسیاقھ : خطاب نص 

 :خطاب سرد أو حكایة 

لمتنوعة المعتمدة في الخطاب تعالج إشكالیة الخطاب المروي الطرق ا: الخطاب المروي 

لتمثیل الكالم المسند لمصادر مبنیة للمتلفظ تتجاوز ھذه اإلشكالیة إلى حد بعید التقسیم 

الثالثي التقلیدي بما یعرف بالخطاب المباشر والخطاب الغیر مباشر  والخطاب المباشر 

والكتابة الحر كما تندرج في صلب ھذه اإلشكالیة ظواھر مثل الوضع بین المزدوجتین 

بالمائل والتوجیھ واإلجابة على خطاب آخر واألشكال المختلفة للتلمیح لخطابات قیلت 

 .4سابقا

                                                            
، 1ینظر، دومینیك مانجونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ترجمة محمد یحیاتین، منشورات اإلختالف، ط - 1

 . 38م، ص2005
 22محمد تشومان، تحلیل الخطاب اإلعالمي ، ص - 2
 .39، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ترجمة محمد یحیاتین صدومینیك مانجونو - 3
 .40المرجع نفسھ ص - 4
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 :تعریف الخطاب السیاسي

ھو سلوك لفضي یؤدي إلى التواصل وھو منظومة  من األفكار تختلف :الخطاب السیاسي 

ومدى ارتباطھا في آلیتھا ونظمھا حسب مستوى النضج الفكري والوعي بمتطلبات المجتمع 

 . 1بمستوى األداء في عملیة التعبیر والتنمیة والحضور

أي معناه أن الخطاب ھو خطاب الساسة من ذوي السلطة في الدولة ونفھم من ھذا أن 

الخطاب ھو مدونة تتكون من مجموعة عناصر إعالمیة وإجرائیة یتم في ظلھ تبریر مواقف 

 .دان معین أو قوانین أو قرارات تتخذھا السلطة في می

یعرف الخطاب السیاسي على أنھ كل مدونة تتعلق بممارسة السلطة لنشاطاتھا أو ترتبط 

 .2بتحقیق ھدف أو تبریر موقف أو تمریر رؤیة الحاكم أو واحد أطراف الحكم

فبمعنى أن الخطاب السیاسي خطاب صادر من جھة علیا وھي السلطة السیاسیة أو الحزبیة 

 .نى وھي الشعبأو الحكومیة إلى جھة أد

 :للخطاب السیاسي مجموعة من المواصفات منھا 

یتسم الخطاب السیاسي بأنھ ذو بنیة نظریة على درجة من التماسك وھي مستمدة من  -1

 .االیدیولوجیة التي یتبناھا النظام الحاكم 

یھدف الخطاب السیاسي إلى أصناف المشروعیة على اإلجراءات السلطة السیاسیة  -2

 .ضر والمستقبل في الماضي والحا

یرتبط الخطاب السیاسي ارتباطا كلیا بالواقع الخارجي ویتفاعل مع ظروفھ ویتأثر  -3

 .3بجمیع األحداث داخلیا وخارجیا

                                                            
محمد عكاشة ،لغة الخطاب السیاسي ـ دراسة لغویة تطبیقیة في ضوء نظریة االتصال  ، دار النشر للجماعات القاھرة،  - 1
 . 430ص 2004، 1ط
 .432المرجع نفسھ،ص - 2
 .   71ص  134باقر حاسم الخطاب السیاسي واللغة العادیة الرابط جریدة االتحاد الكردستاني العدد  - 3
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الخطاب السیاسي خطاب ممتد یتجاوز حدود القطر الجغرافي ألنھ خطاب شمولي جمعي  

 .مقصدي

یحظى الخطاب السیاسي باھتمام واسع من قبل السلطة التي تضع كوادر بشریة   -4

تعمل على تدعیم خطابھا وترویجھ ویستطیع الخطاب بالنفوذ السلطوي االمتداد 

 .خارج الحدود الجغرافیة 

الخطاب السیاسي لھ جمھور واسع وكبیر ویتجاوز المتلقي الداخلي إلى المتلقي  -5

 .دولیة أو ذات المضامین التي تتعلق بالمجتمع الدولي الخارجي في الخطابات ال

یستخدم الخطاب السیاسي المفردات االجتماعیة المعاصرة التي یستخدمھا الجمھور  -6

ألن اللغة تعد إحدى أدوات الخطاب السیاسي  1وال یستخدم مفردات قدیمة وغربیة

 .التي من خاللھا تفرض السیاسة سلطتھا

ا منسق وعلى شيء من التعقید في الصیاغة ومفكر بھ یكون الخطاب السیاسي غالب

تحتل السلطة مكانة في الخطابات السیاسیة فال یوجد خطاب سیاسي بدون سلطة   2سابقا

 .3ألن الغایة من الخطابات موجھة نحو مصالح السلطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .346محمود عكاشة ،لغة الخطاب السیاسي، ص  - 1
 12باقر حاسم ،الخطاب السیاسي واللغة العادیة، ص  - 2
 .349ینظر محمود عكاشة ،المرجع نفسھ ،ص  - 3
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 :مواصفات الخطیب 

الخطیب السیاسي ھو شخص لھ رسالة دائمة، یعتقد بأن المستقبل ســیكون أفضل مما ھو 

في  الحاضر ، یعطي إیمان المجتمع بأنھ مكلف بالتعبیر الجذري ولیس المحافظة على 

الوضع الراھن ، كما یرمي إلى تحمل التضحیات في سبیل الھدف المثالي إنھ یعتقد بأنھ 

لذلك ھو شبھ مقدس داخل جماعتھ بحیث یحتاج إلى جملة من  مصطفى ومختار من عند هللا

المھارات قبل وأثناء إلقاء خطبتھ حتى تتوفر فیھ المصداقیة ویتضمن التأثیر في المتلقي 

 : وھي كاآلتي 

 :أوال قبل إلقاء الخطبة

اإلقناع إضافة على اإللقاء  على الخطیب أن یدرب نفسھ على االستمالة، التأثیر، -1

 .الجید

 .علیھ تحدید أھداف الموضوع محل الخطبة ثم التخطیط للوصول إلیھ یجب -2

جمع األدلة والشواھد واإلحصائیات الالزمة واألفكار اإلبداعیة والحرص على أن  -3

 .تكون من منسجمة ومتناغمة فیما بینھا 

 .القیام بمراجعة الخطبة لغة وأسلوبا ومضمون قبل اإللقاء -4

الخطیب أن یثق بنفسھ ومكانتھ بین الناس كما یجب أن یعتني بمظھره ألن ذلك  على -5

 .یعطي انطباعا أولیا على شخصیتھ

 .1الحذر من الخوف ألنھ من أكبر األعداد للخطباء -6

كما یجب علیھ أثناء إلقاء خطبتھ أن یكسر الحاجز النفسي بینھ وبین المستمعین وأن یتجنب 

ى زمن الخطبة عشرون دقیقة، كذلك البد علیھ أن یجعل أفكار الكالم الزائد وأن ال یتعد

خطبتھ متسلسلة وأن یراعى قواعد اللغة العربیة وأن یستخدم أسلوب التحلیل وضرب 

 .2المثل

 
                                                            

 .121میشلكلیوا،لغة السیاسة ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق، ص  George clauseالوس جورج ك -1
 .121ینظر المرجع نفسھ ،ص  -2
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 :إستراتیجیة الخطاب في المستویات اللغویة / 5

المعیار  یغدو الخطاب مركبا لغویا و بالتالي فھو مكون من معنى ومبنى  وھذا-

یدخل في إطار التواصل اللغوي ومالھ من قرابة من وحدات النحو والبالغة أو أوجھ 

وتتحلى إستراتیجیة متى ما تصورنا أن . االنتقال من الحل إلى المدلول إلى العالمة 

لكل مستوى لغوي درجة افتراضیة تكون أساسا أو مبتدأ في كل مستوى من ھذه 

لدرجة األصل إذ تضمنھا كفاءة كل من طرفي المستویات ویمكن أن تسمى با

 .الخطاب

نظام (تنتمي ھذه الدرجة إلى نظام معین في أحد المستویات اللغة مثل نظام التركیب 

البناء للمجھول مقابل البناء للمعلوم ،نظام الصوت، أنغمة التلفظ، نظام  –الجملة 

ألمر، والنھي المباشر المعجم، نظام الصرف، نظام األسالیب األمر المباشر لسیاق ا

فقد ینتج المرسل خطابھ بتوظیفھ إلحدى ھذه الدرجات ،وقد یخرج عن ).لسیاق النھي

مقتضاھا بدرجة انزیاح متفاوتة عن الدرجة األصل وذلك حسب مقتضى السیاق مثل 

الخروج بمعنى الخطاب عند المعنى الحرفي في الملفوظ لیجّسد نوعا من العالقة بینھ 

 .لیھ مثال وبین المرسل إ

وال تستعمل ھذه الدرجات بمعزل عن السیاق فاستعمال الدرجة االفتراضیة أو 

 1.العدول عنھا یعبر عن قصد تداولي

قد توجد الصیغة  االفتراضیة في المستوى الصرفي إذا انتمت  : المستوى الصرفي -

مجموعة من الصیغ إلى سلمیة متدرجة للداللة على معنى لغوي واحد مثل صیغ 

لمبالغة التي تدل في األصل على الفاعل المصاغ من الفعل الثالثي فتندرج ھذه ا

نّحور  –نّحار  -الصیغ الدالة باالشتقاق من الفعل نحر أوزان معروفة لتصبح ناحر

كما قد تتحقق بلورة االستراتیجیة من خالل تفعیل بعض الصیغ الصرفیة  –نحیر  –

، أو المبني للمجھول كما عدد أحد معّدي مثل استعمال صیغ الفعل المبني للمعلوم

 الطائرة الفلسطینیة ھل سقطت أم أسقطت. البرامج التلفزیونیة بقولھ 

                                                            
 70ینظر عبد الھادي بن ظافر الشھري ، استراتیجیات الخطاب ـ مقاربة لغویة تداولیة ،ص - 1
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إذ استعمل الصیغ الصرفیة تداولیا، عوض عن استعمال بعض األسالیب األخرى ، وكل 

 .استعمال ینطوي على قصد معین 

 :المستوى المعجمي

یعتمد إلى االختیار من خالل كلمات ذات دالالت أما في المستوى المعجمي فإن المرسل 

متوالیة، ضمن سلمیة تعبر عن درجات المعنى العام الواحد أي باالنتقاء الدقیق ، مما 

یصطلح علیھ بالمترادفات ، وكذلك بانتقاء بعض األدوات ذات البعد التداولي مثل 

 .1االشارات

 : المستوى التركیبي

الخطاب انطالق من معرفة تراكیب اللغة المجردة إذ لم  أخد الدرس التداولي منطق تركیب

 .یحدث إال في حالة استثنائیة أن التركیب قد تعبر بدون أن یطرأ أي تغییر على الداللة 

ویعد المستوى التركیبي من أنسب المستویات اللغویة التي تسمح للمرسل بتوظیفھ إلبراز 

الجرجاني من أبرز من بلور ذلك من خالل القاھر  إستراتجیة الخطاب تداولیا ، ویعد عبد

توظیفھ للتعبیر عن قصد الذي یتوخاه المرسل، ومن األبواب التي عالجھا الجرجاني في 

 نظریة النظم أبواب التقدیم والتأخیر الحذف ھذا بشكل عام لیقرر في نھایة األمر أن النظم ما

 .ھو إال توخي معاني النحو 

 :المستوى التنغیم

 أحد .مرسل إستراتجیة الخطاب تداولیا في مستوى التنظیم مثال إذ یعد النبرقد یجسد ال 

الفونیمات ، فإذا كان النبر على الكلمات في الجملة أو على كلمة واحدة في الجملة إلظھارھا 

نسمیھ التنغیم ، یعتمد المرسل إلى  داللیا على بقیة كلمات الجملة ، فإن ذلك یكون نبرا سیاقیا

نغیم لیركز على جزء الخطاب الذي ھو محط العنایة كما یستدعیھ السیاق ، وقد استعمال الت

فھناك مستوى معین من التنغیم یتواكب ..یكون ھدف المرسل ھو إثارة انتباه المرسل إلیھ 

                                                            
 70.71.ینظر عبد الھادي بن ظافر الشھوي ، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة أولیة ص  - 1
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مع كل فعل لیطابق داللة المرسل في خطابھ مع داللة الخطب في أصل تركیبھ فھناك 

 .التنغیم الذي یواكب الخبر والتنغیم الذي یواكب النداءالتنغیم الذي یواكب االستفھام و
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 :مفھوم السیمیولوجیا والسیمیائیة

البد من اإلشارة إلى استعماالتھا عبر مراحل التاریخ وقد  للحدیث عن میالد السیمیولوجیا

بینت بعض الدراسات أن جذور السیمیائیة منبثقة من الفكر الیوناني عند أرسطو آفالطون 

والرواقین حتى العرب تطرقوا إلى علم السیمیاء وسنعرض إلى ذلك من خالل التعریفات 

 :اآلتیة 

 :لــــغویا 

سوم :ورد في قاموس ابن منظور ان السمیاء مشتقة من الفعل سام وھو من َوَسَم وقیل سوم 

فرسھ ألي جعل عبیھ السمة وقیل الخیل المسومة ھي التي علیھا السمة والسومة ھي 

 .1العالمة

الذي یعني الخطاب  logosالذي یعني عالمة semeionكما أنھا مكونة من األصل الیوناني 

علم األدیان  théologieعلم االجتماع ،   sociologieتعمال في كلمات مثل الذي نجده مس

 إلخ ...علم الحیوان   zoologieعلم األحیاء  biologie) الالھوت (

تعني العلم ھكذا یصبح تعریف السیمیولوجیا علم النحو اآلتي علم  logosوبامتداد أكبر كلمة 

 2العالمات

ِسیَماُھْم فِي ُوُجوِھُھْم ِمْن أََثِر " رآن الكریم كقولھ تعالى وقد تعددت اللفظة في سماء في الق

 .أي العالمات الموجودة في وجوه المصلین من كثرة السجود".الُسُجوِد 

 3.أي الناضرین في السمة الدالة" إَن فِي َذلَك آلیاٍت للُمَتَوِسِمِ◌ین " وقولھ عز وجل أیضا 

 

 

                                                            
 7 حجر اآلیةال -1
 .17، ص 2001معجم السیمیائیات ، ، دار العربیة للعلوم ، لبنان، ط : صل األحمر فی -2
في أشھر اإلرسالیات البصریة في العلم، دار  قدور عبد هللا الثاني ،سیمیائیة الصورة ، مغامرة سیمیائیة -3

 .78الجزائر، ص ،العرب
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 :اصطــالحا 

علم " من عرف علم السمیولوجیا وأشار إلیھ في دراساتھ اللغویة فقال  یعد دیسوسیرأول

ویعني ذلك أن السمیولوجیا نظم من  1یدرس حیاة العالمات في وسط الحیاة االجتماعیة 

 .العالمات اللغویة وغیر اللغویة 

كما یعرف شارل ساندریس السیمیائیة بقولھ لیس المنطق بمفھومھ العام إال اسما آخر 

فنجد بیرس  3میوطیقا والسیمیوطیقا نظریة شبھ ضروریة أو نظریة شكلیة للعالمات للسی

عرف السیمیائیة من وجھة نظر فلسفة فال یمكن دراسة أي شيء في الریاضیات أو الكیمیاء 

 2.وعلم النفس إال من خالل السیمیائیة

تم ھذا األخیر أما عن العرب فقد عرفوا علما أسموه أسرار الحروف أي علم السیمیاء ویھ

الترجمة ( بالطب والعقاقیر واألدویة والكیمیاء وكان ذلك قبل االحتكاك بن الحضارات 

وقد تعددت في ذلك دراسات الحاتمي وابن خلدون وابن سینا والغزالي ) والتبادل الفكري 

والجرماني وغیرھم وعلیھ لم یكن التراث العربي بعیدا عن مثل ھذه المشاغل ، فقد أولى 

الغیون والمفسرون عنایة كبرى بكافة األنساق الداللیة وتصنیف وكشف عن قوانینھا الب

 3.وقوانین الفكر 

تعني السیمیائیة بكل ما یمكن اعتباره إشارة تتضمن )  Umberto Eco(یقول امبرتو ایكو 

إشارات لكن أیضا كل ما ینوب على " السیمیائیة لیس فقط ما نسمیھ في الخطاب الیومي 

ر من منظور سیمائي ، تأخذ االشارات شكل كلمات وصور وأصوات وایماءات شيء آخ

 4.وأشیاء 

                                                            
 .17م، ص2010، 1فیصل األحمر، معجم السیمائیات، دار العربیة للعلوم، ط - 1
في أشھر اإلرسالیات البصریة، في العالم، دار الغرب،  عبد هللا الثاني، سیمیائیة الصورة ـ مغامرة سیمیائیة قدور .د- 2

 .78الجزائر، ص
 .75قدور عبد هللا لثاني ، سیمیائیات الصورة، ص - 3
 .28ص م،2008 ، 1دانیال تشاندلر، األسس السیمیائیة، ترجمة طالل وھیبة، بیروت، ط - 4



 السميولوجيا والسميائية   :الفصل الثاني 

31 
 

استمدت السمیولوجیا ھذا العلم "في قولھ "  R.parths" وكذلك عرفھا العالم روالن بارث 

ویتبین ھنا أن مفھوم السیمیاء مرتبط 1الذي یمكن أن نحدده رسمیا بأنھ علم الدالئل العالمات

 .ل التعریفات السابقة الذكربالعالمة حسب ك

نجده عند آفالطون إلى جانب نحو ) Semiotitre(ومصطلح سیمیولوجیا 

)Grammatike ( كما أن الرواقین ھم أول من قال بأن العالمة داال ومدلوال ، ثم یأتي ،

بعد ذلك القدیس أوغسطین الذي أرسى القواعد األولى لنظریة التأویل ، وھكذا بقي التأمل 

المات أھم ما یمیز بحوث ودراسات القرون الوسطى ، إلى غایة القرن السابع عشر في الع

مع جون لوك وفي القرن الثامن عشر ألف الفیلسوف ) Semiotitc( حیث ظھر المصطلح  

 . Semiotitc(2( سورل دراسة كبیرة بعنوان

اكتشفت أن القانون الذي یحكم  أي أن  السیمیائیة"  Julia Kristeva "تعلن جولیا كریستفا 

السیمیائیة تؤثر في حیاتنا الیومیة ألنھا تحمل داللة وذلك من خالل اإلشارات في فھم التي 

تتعامل في واقعنا االجتماعي بحیث أننا ال یمكننا فھم أي شيء إال بواسطة اإلشارات 

 3.والشیفرات

 :اتجاھات السیمیولوجیا 

 عدة اتجاھات بدأت من دیسوسیر ثم توالت بعده عرفت السیمیولوجیا

 :تصور سوسیر للسیمیولوجیا  -1

سوسیر ھو مجموع األنساق القائمة على اعتباطیة الدلیل "إن موضوع السیمیولوجیا عند 

ألن الدالئل تامة االعتباطیة تحقق نموذج الطریقة السیمیولوجیة أفضل من الدالئل األخرى 

ح المقاس العام لكل نشاط سیمیولوجي رغم ان اللسان لیس وبذلك یمكن للسانیات أن تصب

 .سوى نسق خاص

                                                            
 .78سیمیائیة الصورة، ص  قدور عبد هللا ثاني، -1
 .37ترجمة محمد نظیف،  ص  ماھي السیمیولوجیا توسان، برنار -2
 .23، 22ص  2002میشال آرفیھ ترجمة رشید بن مالك السیمیائیة أصولھا وقواعدھا منشورات االختالف  -3
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أولھما رئیسي وینصب على دراسة الدالئل اإلعتباطبیة، :إن للسیمیولوجیا إذن موضوعین 

وثانیھما ثانوي ینصب على دراسة الدالئل الطبیعیة ، وألن اإلعتباطیة لم تعد مبدأ أساسي 

فإن اللسان باعتباره . ولوجي منظما ألنساق السیمیولوجیةفقط وإنما صارت أیضا مبدأ سیمی

النسق القائم على االعتباطیة في جوھر ھوھو نموذج موضوع السیمیولوجیا ،وبذلك صارت 

 .1السیمیولوجیا ھي العلم الذي یقوم بدراسة األنساق القائمة على اعتباطیة الدلیل

 :سیمیولوجیا التواصل   -2

تجاھا قویا فرض نفسھ وأفكاره على كثیر من الباحثین أمثال تعتبر سیمیولوجیا التواصل ا

بویسنس ،بیرطو، مونان ، غراس، واوستین  وھو اتجاه استمد الكثیر  من مفاھیمھ من 

 2أفكار اللسانیات ، كما نجد أیضا رومان جاكبسون صاحب النموذج اللساني لوظائف اللغة

ألساسیة ھي التواصل، والتواصل ھو یتفق أصحاب ھذا االتجاه على أن  وظیفة اللسان ا

الفعل الذي عن طریقھ یقوم الشخص ما مدركا لواقعة قابلة للمالحظة ومرتبطة بحالة وعي 

إن "  3)المتكلم ، السامع ( یفھمھا شخص آخر، شرط ان تكون مفھومة بالنسبة للطرفین 

ع غیره لیصنعوا الوالدة الفعلیة لسیمیولوجیا التواصل كانت على ید اریك بویسنس اتفق م

،  4)قصد/مدلول / دال (شروطا لسیمیولوجیا التواصل ، وھي ثالثیة العالمة السوسیریة 

مركزین على الوظیفة التواصلیة للعالمة اللسانیة وغیر اللسانیة ، مھملین بذلك الوظیفة 

ا الداللیة والقصد ، تعي بھ وجود اتفاق بین المرسل والمرسل إلیھ ویتضح ذلك من خالل ھذ

 3الشكل 

 

 

 

                                                            
 .70، ص1987، 1حنون مبارك، دروس في السیمیائیات، دار توبقال للنشر، ط - 1
 .8فیصل أحمر، معجم السمیائیات، ص  - 2
لیلي مرسي وآخرون، مدخل إلى السیمیولوجیات، ترجمة عبد الحمید بورایو ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  - 3
 .1ص1995 1ط
 .04ترجمة محمد نظیف، ص  ماھي السیمیولوجیا، برنار توسان، - 4
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ھذه الخطاطة تفسر مفھوم التواصل ،إذا أرسل مرسل نحو المستقبل إرسالیة في شكل ما  إذا 

تواصلي ، إذا فھم اإلرسالیة وتمكن من  تكلم أو رسم ، أو كتب أو قام بحركة ، ھناك فعل

ویصبح بدوره ) fod Backبالفعل الراجع( اإلجابة عن الغیر على شكل إرسالیة راجعة تسمى

مرسـال ، والتبادل الالنھائي لھذا الشكـل من العالقة یحقق ما نسـمیھ بالتواصل ،تواصل أمثل 

الذي من شأنھ أن ) یزیائي أو الثقافي الف( باعتباره ال یمكننا األخذ بعین االعتبار الضوضاء 

یغیر اإلرسالیة ویقود إلى البس أو الفھم الخاطئ كلیا ، یبدو طبیعیا أن ظواھر الضوضاء 

الموجودة في التواصل كظواھر الضوضاء الموجودة في االستقبال تكون جد مھمة ، وسیكون 

 .نساني من الخطیر عند التحلیل ،عدم االھتمام بمختلف جوانب التواصل اإل

فالمكونات الداخلیة لإلرسالیات ھي العالمات التي تحتوي علیھا وھي ذات طبیعیة مختلفة ، 

ھي المكونات األساسیة للتواصل اإلنساني ) كالمیة ، كتابیة ( نعرف أن العالمات اللسانیة 

 paroleاللغة تسمع على شكل كالم ( البصري _ الذي تلتقي فیھ عناصر التواصل السمعي 

 ).ecrireوتقرأ على شكل كتابة

 

 

 

 

 إرســـــالیة

 

 

 الفصل الراجح

feed back 

 

 إرسالیة راجعة

 مرســــــل
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 مستقبل مرســـل
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ویتم التأثیر على المخاطب حسب طبیعة الوسائل وھي ممثلة في األمارات والمعنیات ، 

 :ویمكن تقسیمھا إلى 

وھي وقائع تحمل إبالغا طبیعیا وعفویا مثال البحار یعتمد على : األمارات العفویة  .1

 .أمارة لون السماء لمعرفة حال البحر 

وھي إخفاء الدالالت التواصلیة كاستعمال اللغة األجنبیة : ة األمارات المغلوط .2

 .لإلیحاء بالشخصیة األجنبیة 

وھي التي تھدف إلى تبلیغ إرسالیة ، مثل إشارات المرور : األمارات القصدیة  .3

 .والخرائط 

 . قسم أصحاب ھذا االتجاه العالمة الى أربعة أصناف اإلشارة ، المؤشر ، األیقون ، والرمز

 نعني بھا الداللة على شيء ما ، كأعراض مرا أو أثار دالة على حضور : رة اإلشا

 .شخص ما ، وتصنف اإلشارة تحت األمارات غیر القصدیة  

 وھو بمثابة إشارة اصطناعیة ، وھو یفصح عن فعل معنى ال یؤدي : المؤشر

 .حیث یوجد المتلقي لھ .... المھمة المنوطة بھا اال 

  ل على شيء تجمعھ الى شيء آخر عالقة مماثلةوھو عالمة تد: األیقونP74F

1 

  عالمة العالمة التي تنتج قصد النیابة عن عالمة " موریس " وھو عند : الـرمز

أخرى من مرادفة لھا ومعنى ذلك أن العالمة اللغویة  یصیر لھا تداول آخر مثل 

 السلحفاة رمز للبطء، األسد رمز للشجاعة 

 : سیمولوجیا الداللة  -3

أوسع من األول حیث یدرس كل أنساق التواصلیة وغیر التواصلیة ویتزعم ھذا ھو مجال 

 .االتجاه روالن بارت 

 . 2تتمیز سیمیولوجیا الدالة برفضھا التعریف بین األنظمة اللغویة والرمزیة

لقد جاء ھذا االتجاه كرد فعل على أصحاب سیمیولوجیا التواصل فأتى روالن بارثبقلب 

لتي ترى أن اللسانیات ما ھي إال جزء من علم العالمات حیث یرى أن المقولة السوسیریة ا

                                                            
 .89_88ص  فیصل األحمر، معجم السیمیاء، - 1
 .17یا، صدلیلة مرسلي وآخرون ،مدخل إلى السیمولوج - 2
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اللسانیات ھي األمثل وتحتوي السیمیولوجیا لسبب كون كل األنساق الداللیة ال یمكن لھا أن 

 .تتكون بمعزل عن اللغة لھذا أولى بارث أھمیة كبیرة لھذه األخیرة

یز بین الدلیل واألمارة بمقتضى أن یكون إن أھم ما یمیز سیمیائیات الداللة أنھا رفضت التمی

 .فعل التواصل الذي یقیم ترابط اجتماعیا منسجما یتعلق بعالقة الباث بالمتلقي

غیر اللسانیة وأكد أن بعضھا یؤدي غرض التواصل غیر إیرادي وھذا  اھتم بارثب األنساق

ال یفقدھا البعد الداللي ،بمعنى أن األشیاء تحمل دالالت وفھمھا لحقائق تلك األشیاء ال یكون 

إال بمواجھة اللغة التي تكسبھا میزتھا السیمیولوجیا فوجود المعنى الداللة ال یكون إال بوجود 

ا ھو السبب الحقیقي الذي جعل بارث یصنف السیمیولوجیة كھدف وھذ) اللغة(مسمیات 

 .فرعي للعلم اللساني 

 .قسم بارث عناصر سیمیائیات الداللة إلى أربع ثنائیات مسقاة من األلسنة البنیویة لسوسیر

اللسان ھو النظام التواصلي الذي یملكھ كل متكلم ومسمع ال ینتمي إلى : اللغة والكالم  .1

د ذو خصوصیات حضاریة مشتركة وھو مجموعة من القواعد والمعاییر مجتمع لغوي واح

المقننة للكالم البشري وھو اجتماعي أما الكالم ھو االنجاز الفعلي لھذا اللسان في الواقع وھو 

عمل أو سلوك فردي مدرك عن طریق السمع إذا كان منطوقا أو البصر إذا كان مكتوبا بینما 

 1.في الكالم أما اللغة ھي الملكة التي تمیز اإلنسان یدرك اللسان عن طریق التأمل 

من المعروف أن ھذه الثنائیة ھي التي تشكل مصطلح كلي في لسانیات : الدالة والمدلول  .2

مثل نموذجھ من دال مدلول أن لون الضوء " سوسیر الدلیل ،كما أشار لھذا من خالل قولھ 

یتعلق بمرور السیارات لكنھ یختلف عنھ في القانون خاصة قانون السیر مثال عبارة عن أمر 

ماھیة عبارة ال ) أشیاء ، حركات، صور ( كصعید الماھیات للعدید من األنظمة الدالئلیة 

 .2یوجد كائنھا الداللة وھي غالبا أشیاء ال تستعمل لكن المجتمع حّولھا ألغراض دالئلیة

السیمائیین المجتمع ھو الذي یتضح لنا أن الدال یمكنھ أن یتحمل عدة دالالت وبالتالي عند 

یتحكم في الداللة بحیث یصیر الدال یحمل مدلولین أو أكثر وبالتالي فالمدلول عندى أصحاب 

 .السیمائیات متعدد خاضع لقیم المتلقي في حین یبقى الدال ثابت لدى الجماعة المستعملة لھ 

                                                            
1 -

 .92فیصل األحمر معجم السیمیائیات ص  
 .92ص  المرجع نفسھ، -2
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تطور على صعیدین وھي العالقات الموجودة بین األلفاظ والكلمات ی: المركب والنظام  .3

ھما المركبات والسلسلة الكالمیة حیث أن كل لفظة تستمد قیمتھا على  تعارضھا مع سابقتھا 

والحقتھا أما الصعید الثاني فھو صعید تداعي األلفاظ خارج الخطاب والكالم ویرى بارثان 

ي یجب في التحلیل السیمائي ینبغي الشروع  بالتقطیع المركبي ألنھ یزودنا بالوحدات الت

 .تصنیفھا بمعنى أن تصنف النوعیة أو الشكل ثم األشیاء المأخوذة

لقد اقترح أصحاب السیمائیات الداللة أن كل دلیل لھ مستویات ، : التقریر واالیحاء  .4

للتبلیغ  والمعنى یكون دائما مرافق للتبلیغ .مستوى تقریري وآخر ایجابي فالدلیل ھو دائما 

مرافق للمعنى االیجابي وبالتالي تعني السیمائیات المعاني  ویكون المعنى التقریري دائما

 1بدراسة نظام األدلة التي تستھدف المعاني المستھدفة

 :االتجاه الفرنسي
مؤسس ) م1913/ 1857(یمثل ھذا االتجاه فردیناند دي سوسیر : المدرسة السویسریة  .1

مة على اعتباطیة الدلیل، ومن اللیسانیات والسیمائیات ،فالسیمائیات عنده تدرس األنساق القائ

الدالئل : ثم لھا الحق في دراسة الدالئل الطبیعیة ، أي أن لھا موضوعین رئیسیین 

االعتباطیة، والدالئل الطبیعیة وقد تحدث عن السیمائیات معتبرا أن اللغة نظام من العالمات 

  .2المعبرة

ومیشیل أریفي greimasتمثل ھذه المدرسة كل من غریماس:السیمیوطیقیة  مدرسة باریس .2

m .Arrive  وكلود شابرولc.chabrol   یوضح أعمال ھذه المدرسة الكتاب القیم الذي

وقد سعت ھذه المدرسة بمفھوم السیمائیات الذي ال " السیمیوطیقا " صدر تحت عنوان 

یتجاوز أنظمة العالمات إلى مصطلح السیمیوطیقا الذي یقصد بھ علم األنظمة الداللیة وقد 

مدت ھذه المدرسة على أعمال وأبحاث سوسیر ھیلمسلف وحتى بیرس حیث كان اھتمام اعت

أصحاب المدرسة قائما على تحلیل الخطابات واألجانس األدبیة من منظور سیمیوطیقي قصد 

 3.استكشاف القوانین الثابتة المولدة لتمظھرت النصوص العدیدة 

                                                            
 .95ص ،فیصل األحمر معجم السیمیائیات  -1
 .83السیمیوطیق والعنونة ، مجلة عالم الفكر، ص ) مقال(ینظر  -2
.91ینظر نفسھ ،ص  -3
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" ندرس بیرس الذي سمى السیمائیة ارتبط ھذا االتجاه بتشارلز سا: االتجاه األمریكي -4

لیس المنطق بمفھومھ العام كما اعتقد أنني أوضحت إال :" وعرفھا بقولھ "  بالسیمیوطیقا 

اسما آخر للسیمیوطیقا، والسیمیوطیقا نظریة شبھ ضروریة أو نظریة شكلیة للعالمات ، 

ذلك أننا نرصد فإنني أعني ب) شكلیة(أو أنھا ) شبھ ضروریة ( وعندما أقول إن النظریة

 1".طبیعة العالمات كما نعرفھا 

أكد بیرس أنھ لم یكن بوسعھ أن یدرس أي شيء إال بوصفة دراسة سیموطیقیة والسیمیوطیق 

 .داللیة وتداولیة وتركیبیة: البیرسیة تعتمد على أبعاد ثالثة 

لشخص بحیث یعرف بیرس العالمات الثالثیة بأنھا العالمة او المصورة وھي شيء ما ینوب 

بمعنى أنھا تنشئ ...فھي توجھ لشخص ما ...من وجھة ما ، وبصفة ما ... ما عن شيء ما 

، وھذه العالمة مفسرة للعالمة في عقل الشخص عالمة معادلة أو ربما عالمة أكثر تطورا

وھي ال تنوب عن تلك الموضوعة  Objectاألولى وھي تنوب عن شيء ما ھو موضوعاتھا 

 .2ب عنھ بالرجوع إلى نوع من الفكرة المسماة الركیزة المصورةمن كل الوجھات بل تنو

تعتبر الشكالنیة الروسیة التمھید الفعلي لدراسات السیمائیة في غرب  :االتجاه الروسي -5

، وكانت أبحاثھا تطبیقیة ونظریة في آن واحد ومن ”alolaz”أوروبا واسمھا الحقیقي جماعة

ومن أعالمھا البارزین لوري لوتمان وتود روف وقد  نتائج ھذه األبحاث ظھور مدرسة تارتو

جمعت أعمال ھؤالء في كتاب جامع تحت اسم أعمال حول أنظمة العالمات واھتمت ھذه 

 :المدرسة بسمیولوجیا الثقافة ، وأھم ما تتمیز بھ الشكالنیة الروسیة 

 .التوفیق بین أراء بیرس وسوسیر حول العالمة _ 

 .بدل السیمیولوجیا اقاستعمال مصطلح السیموطی_ 

 . 3اإلھتمام بالسیمیوطیقا االبستمولوجیة الثقافیة_  

 

                                                            
 .138بیرس ، أنظمة العالمات، ت فلایر جبوري غزول ،بدون طبعة، ص  تشالز - 1
 .138المرجع نفسھ ،ص  -2
 . 94السیمیوطیقا والعنونة ، مجلة عالم الفكر ص ] مقال [ ینظر  -3
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یمثل ھذا االتجاه كل من أمبیرتو إیكو ، وروسي الندي اللذین اھتما كثیرا :االتجاه االیطالي 

بالظواھر الثقافیة باعتبارھا موضوعات تواصلیة ، وانساق داللیة على غرار السیمیوطیقا 

 . 1یاالثقافیة في روس

 : السیمولوجیا والسیمائیات
إن اتفاق الباحثین حول شمولة علم العالقات كونھ علم خاص بأنظمة التواصل كلھا سواء 

أو غیر النطقیة فھذا ال یمنع اختالفھم في بعض القضایا األخرى مثل )اللغویة ( كانت النطقیة 

یشمل االختالف بعض  اختالفھم في تحدید طبیعة المصطلح والموضوع الذي یعالجھ ، كما

القضایا الفرعیة األخرى مثل االختالف في تحدید طبیعة العالمة والدلیل وغیر ذلك من 

 .القضایا اللسانیة 

یعرف المصطلح 2فعلى صعید المصطلح نالحظ ظھور مصطلحین اثنین في الفكر العربي 

وقد ارتبط ظھوره بجھود العالم الفیلسوف األمریكي بیرس بینما  Semiotiqueاألول باسم 

بجھود العالم اللغوي السویسري دي سوسیر فمن  Sémiologieارتبط المصطلح الثاني  

الصعوبة أن نعطي فرقا جوھریا بین المصطلحین وذلك راجع لكثرة اآلراء واختالف 

ذات Sémiologieالسیمیولوجیا  المرجعیات، عموما یمكن القول بانھما یختلفان في كون

دال مدلول "األصل السویسري تھـتم فقط بالعالمة اللغویة ، والتي تعتـبرھا ذات طابـع ثنائي 

ذات األصل البیرسي فتحدد العالمة تحدیدا  Semiotiqueتربطھما عالقة اعتباریة ،أما " 

 والمؤول) L’objet(والموضوع  Repesentamentثالثیا یتجلى في الممثل

)(Interpretant3 

وبما أن السیمیولوجیا تعتمد باألساس على العالمة السویسریة فھي جزء من علم النفس العام 

أما السیمائیات فھي مرتبطة ارتباطا وثیقا بالمنطق حسب رأي بیرس ، وفي سؤال طرحھ 

تتكلمون عن سیمیولوجیا مثلما تتكلمون عن السیمائیة : "روجي بول دوروا على غریماس 

كان ینبغي أن نختار : "؟ وكانت اجابة غریماس كما یلي "أال ینبغي أن نضع تمیزا بینھما 
                                                            

 . 95ص ،طیقا والعنونة ، مجلة عالم الفكرالسیمیو] مقال [ ینظر  -1
ـ السیمائیات والنص الدبي ،أعمال ملتقى ) سلطة القارئ ( نص األدبي علم العالمات وال] مقال[ ینظر بلواھم محمد،  -2

 .38،ص  1995معھد اللغة العربیة وآدابھا جامعة باجي مختار ،عنابة ،ماي 
 .السیمائیة والسیمیولوجیا ] مقال[ینظر  -3
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بین المصطلحین تم تأثیررومان جاكبسون ، وباإلتفاق مع لیفي شتراوس ، بنفینیست  وأنا 

شخصیا ،وقع االختیار على السیمائیة غیر أن لمصطلح السیمیولوجیا جذورا عمیقة في 

 . 1فرنسا

اك من الباحثین من خصص السیمیولوجیا للمواضیع اللسانیة فیما تتبنى السیمائیة إال أن ھن

المواضیع غیر اللسانیة وبھذا الشكل یبدو أن السیمیولوجیا ترتبط بالتحلیل الدقیق لألدلة 

في حین تدرس السیمائیة العناصر االقتصادیة أو التصنیفیة التي تتجاوز  2المتعلقة بالخطاب 

بل  3ألدلة في سبیل ادراجھ ضمن تصنیف عام ذي طابع اجتماعي أو ثقافي ھذا المقصود ل

والمھتمة بحقل العالمات اختارت  1974إن الجمعیة الدولیة التي تأسست بفرنسا سنة 

كقسیمة لھا مصطلح السیمیوطیقا نظرا إلنتشاره الواسع في الثقافات األخرى خاصة 

ح سیمیولوجیا ظل راسخا بصورة قویة في األنجلوساكسونیة والروسیة مع العلم أن مصطل

فرنسا وغیرھا من البلدان الالتینیة بفعل جھود كل من روالن بارت ومارتیني ، والبد أن 

ندرك أن العلماء الذین ینتمون الى الثقافة الفرنسیة لم یستعملوا تماما مصطلح سیمیولوجیا 

 .في كتاباتھم

اختلفت حول عالقة المصطلحین ببعضھما وعلیھ یمكن القول بأنھ مھما تعددت اآلراء و

البعض سواء كانت العالقة عالقة اختالف أو اتفاق فأن السیمییولوجیا والسیموطیقا ساھما 

مساھمة كبیرة في الدراسات اللغویة وغیر اللغویة المعاصرة سواء من الناحیة النظریة أو 

بكرا لم تتضح معالمھ بعد ، بل  التحلیلیة والتطبیقیة ورغم ھذا فالمشروع  السیمیائي ال یزال

ال یزال في طور النمو وھذا ما سیعرفھ تالمذة كل من دي سوسیر وبیرس  فھؤالء سیعملون 

 .على تثبیت معالم أسس ھذا المشروع 

 

 

 
                                                            

 .67،ص 2002،الجزائر ،میشال آرفیھ،  السیمائیة األدبیة ،ترجمة رشید بن مالك ، منشورات االختالف  - 1
 . 70ـ 69المرجع نفسھ ،ص  - 2
 .192السیمائیات وتحلیلھا لظاھرة الترادف في اللغة والتفسیر، عالم الفكر، ص ] مقال[- 3
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 :مستویات التحلیل السیمیائي
یبدأ من النتیجة النھائیة التي  إن التحلیل السیمائي كما یرى الباحث الدكتور عبد القادر شرشار

وصل الیھا التحلیل اللساني لیدخل في مرحلة تفسیر المعطیات وتأویل العالقات الترابطیة بین 

الدالالت ، فإن علمھ تجسد بصورة خاصة في محاولة تجاوز البنیة اللغویة الداخلیة إلى 

یة التي ینتمي الیھا الخطاب األنظمة الخاصة بما فیھا المرجعیات الثقافیة والدینیة والسیاس

والمالبسات التأویلیة المختلفة وھو في محاولة تناول البنیة الرأسیة واستثمار تلك األنظمة 

 1الدالة

 :وقد قسم النقاد اتجاھات التحلیل السیمائي إلى ثالثة رئیسیة 

ھناك من یرى أن السیمائیة ھي دراسة األنظمة الدالة من خالل الظواھر االجتماعیة  .1

المالبسة للنص من منظور أنھا جزء من اللسانیات  ومثل ھذا االتجاه كل من روالن 

 .2وبارت وجیرو وجریماس ، وجوزیف كورتیس ، ومحمد عزام ورشید بن مالك

ة الدالة من خالل الظواھر االجتماعیة ھناك من یرى أن السیمائیة ھي دراسة األنظم .2

المالبسة للنص من منظور أنھا جزء من اللسانیات ومثل ھذا االتجاه كل من روالن 

 .3بارت وجیرو وجیرماس وجوزیف كورتیس ، ومحمد عزام ورشید بن مالك

ھناك من یعتبر أن السیمائیة ھي دراسة ألنظمة اإلتصال العامة  واشارتھا المختلفة   .3

 .مونان ومنھم 

وھناك البعض من حاول التوفیق بین الرمز اللغوي وغیر اللغوي باعتبارھما یتكالمان 

 .4مع اللسانیات ومنھم إیكو ، وكریستیفا ومحمد مفتاح

والتحلیل السیمائي للنصوص ینطلق من أن كل خطاب لیس عالمة كبرى ، أو تجمیعا 

 .لعالمات ، ولكنھ تنظیم لدالالت في اطار تلفظھ

                                                            
، موقع 365صالح الجیاللي ، المنھج السیمائي وتحلیل البنیة العمیقة للنص ، مجلة للنص ، مجلة الموفق األدبي، العدد  - 1

 2001ب ،  سبتمبر اتحاد العر
 .المرجع نفسھ - 2
 المرجع نفسھ - 3
 المرجع نفسھ -4
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أن جمیع اللغات تمنح مصدرھا من خصیصة الخطیة التي تؤلف "الدكتور محمد یوسف  یؤكد

وھذا یولد سؤاال بنیویا حول األنساق السیمائیة وعالقتھا . 1"جوھر وجود الدال في العالمة 

 .بھذه الخطیة وخضوعھا لھا

تاب وتفسیر محاولة تفسیر العالم على أنھ ك:یرى إیكو أن العملیة السیمائیة تأخذ مستویین 

 .الكتب على أنھا عوالم والخطاب لمختلف مصادره  متعدد الدالالت والتأویالت 

ومن جھة یصبح مفھوم العالمة عند بیرس مرتبطا بالسیمیوزیس، العالمة أو الممثل ھو 

 وھذه العالقة الثالثیة األصلیة  وأي, ...األوالني الذي ینوب عن الثانیاني الذي یدعى المؤول 

شيء یحدد شيء آخر ھو مؤولھ ، بحیث إن المؤول یحیل على موضوع ما وھذا الموضوع 

یحیل بدوره على موضوع آخر بنفس الطریقة أي المؤول أصبح ھو نفسھ عالمة وھكذا إلى 

 .2ماال نھایة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

أحمد یوسف، السیمائیات الواصفة، المنطق السیمائي وجبر العالمات الدار العربیة للعلوم ، منشورات االختالف ، المركز  -1
 .2005،   1الثقافي العربي ط 

 .56المرجع نفسھ، ص  -2
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 :أھمیة السیمیولوجیا 
 :تكمن  أھمیة السیمیولوجیا فیما یلي 

عند دراسة السیمائیة ھي أن اإلشارات والشیفرات تكون عادة شفافة وتخفي أننا نقوم  

بقراءتھا وألننا نعیش في عالم تتزاید فیھ اإلشارات المرئیة نحتاج أن ندرك أنھ حتى 

اإلشارات األكثر واقعیة لیست كما تبدو وعندما نزید من وضوح الشیفرات التي تفسر 

 .1بح بإمكانھا أداء الوظیفة القیمة للسیمیاءبواسطتھا اإلشارات ، ویص

قد تساعد السیمیاء على الرعي الكبیر للدور الوسیط الذي تقوم بھ اإلشارات األدوار التي یقوم 

بھا اإلنسان في تشیید الواقع االجتماعي وقد یقلل ذلك من احتمال أن نكون متأكدین من أن 

 .الواقع بأجمعھ مستقل عن التفسیر البشري لھ 

قد یقودنا تفحص منظورات السیمائیة إلى اإلدراك أن المعلومات أو المعاني ال یحتویھا العالم 

أو الكتب أو الحواسیب أو وسائل االتصال السمعیة البصریة المعنى ال ینتقل إلینا بل نحن 

نولده مستندین في ذلك إلى شیفرات وإصالحات ال نعیھا عادة ،وأن وعي ھذه الشفرات ھو 

 .ذاتھ مشرق ویزید من قدراتنا الفعلیة في حد 

 2.نتعلم من السیمائیة أننا نعیش في عالم من اإلشارات والشیفرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .42فیصل أحمر معجم السیمائیات ص  -1
 .42ص .  1 2008دانیال تشاندلر سیمائیة ترجمة طالل وھبة لبنان المنظمة العربیة للترجمة ط  -2
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 : المستوى الشكلي

المخاطب واقف على المنصة بلباس كالسیكي ،وھو في مزاج من خالل الفیدیو یتضح أن 

 .سيء غیر ضابط النفعاالتھ من خالل مزاوجتھ لكالمھ مع حركة الید وھو ثابت في مكانھ

عالمات القلق  والتعب بادیة على وجھھ، نضرات عینیھ متحركة متجھة نحو الجمھور 

األسالیب الغیر اللفظیة  ترمز إلى التحدي وھدا ما یسمى بلغة العیون وھي من أصدق

كما ال ،الخطیب مند البدایة یوجھ خطابھ إلى الجمھور الذي یقابلھ ألنھ یرمي إلى المحاورة 

نالحظ أي ابتسامة على وجھھ ألنھ أراد أن یبین ألصحاب منطقة بشار أنھ متعصب اتجاه 

 . الوضع الذي یعیشونھ

طب وتتوجھ نحو الجمھور حین یبدأ أما فیما یخص اتجاه الكامیرا كانت ثابتة نحو المخا

 .بالھتافات والتصفیقات

 :المستوى التداولي

الخطیب ھو عبد العزیز بوتفلیقة رئیس الجزائر حالیا كان مجاھدا أثناء الثورة :المرسل 

ثم بصفة ,التحریریة عرض علیھ منصب بصفة وزیر مستشار لدى المجلس األعلى للدولة 

اعتدر كذلك عن تعیینھ 1994وبعدھا وفي عام . اعتذرممثل دائم لدى األمم المتحدة ،

 .رئیساللدولة في إطار ما ارتضي للفترة االنتقالیة من تدابیر وتنظیمات 

جاء تصریحھ بنیة دخول المنافسة االنتخابیة مرشحا حرا  1998وفي شھر دیسمبر 

 1991لالنتخابات الرئاسیة المسبقة المحدد إجرائھا في شھر أفریل 

یتضح من خالل الفیدیو أنھم جمھور من المواطنین والمواطنات موجودون داخل :المتلقي 

قاعة كبیرة ،وھم أھل منطقة بشار جاءوا لیستمعوا لخطاب الرئیس الذي ألقاه بمناسبة 

 .1999انتخابات أبریل
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 السیاق

أـ السیاق االجتماعي الخطاب موجھ إلى مواطني والیة بشار بصفة خاصة واألزمة التي 

 .شونھا كما أنھ موجھ إلى الشعب الجزائري بصفة عامة كما أنھ جاء بلغة عامیة عادیةیعی

 ب ـ السیاق المكاني 

 والیة بشار ھي والیة من والیات الجزائر ،وقد ألقي الخطاب في قاعة كبیرة 

 ج ـالسیاق الزماني

ب قد أجري لألسف لم نستطع أن نتحصل على التاریخ الدقیق لكن ما نستطیع قولھ أن الخطا

 . 1991قبل انتخابات أبریل 

 :المستوى الصوتي  

 :أـ طبقة الصوت

لقد طغت الجمل اإلخباریة على الجمل اإلنشائیة بحیث استخدم الخطیب طبقة الصوت  

المتوسط ألنھ لم یكن في حالة جیدة وعالمات التعب كانت بادیة على وجھھ، كما استعمل 

أقسم باہلل العظیم نوریك الز ,كذبت ,لھ كذبت كذبت طبقة عالیة وذلك من شدة غضبھ في قو

نباع وین ینباع وھذا یعني أنھ في مرحلة صعبة تستدعي منھ استعمال جمیع الطرق إلیصال 

 رسالتھ

 :ب ـ اإلیقاع 

استخدم المتكلم اإلیقاع في الكثیر من المواضع ومن أبرز صوره التكرار كما سبق وذكرنا 

أبقى فدارك وھذا األمر متعمد ومخطط لھ رغم أن بعضھ ابقى فدارك ،. زغردي, زغردي

 .جاء ارتجالي والخطیب تعمد التكرار لیؤكد بعض األفكار ویحرك مشاعر المستمعین

 

 



    :الفصل التطبيقي 

46 
 

 :لداللي االمستوى 

 :لقد راعى الخطیب الترتیب في سرد عناصر خطابھ ؛یمكن تقسیمھا كاآلتي

إلى استھل خطابھ بالبسملة ثم یمدح أھل المنطقة ویقر بجھودھم إبان الثورة 01الدقیقة  من

 .التحریریة

تحدث عن سد العبادلة ومدى أھمیتھ ،حیث یقول بأنھ مقفل  دقیقة  05:16إلى 02:43من

وذلك یعد نعمة ونقمة، نقمة النقطاع التبادل التجاري بین الدول الشقیقة ونعمة حتى الماشیة 

 . ربى في الجزائرتت

ویحمل الدولة ,دقیقة تطرق إلى ضعف العملة الجزائریة  06:56إلى  05:  20من 

دقیقة یقول  بصوت عال أنھ لم یأتي  12: 00إلى    06:57والمواطن المسؤولیة من  

وبعدھا یتحدث عن . وإنما لیبین لھم الحقیقة على البالد وعلى أنفسھم, لیطلب أصواتھم

ین الحدود التونسیة والمغربیة، وسوء الضیافة التي یتلقاھا الجزائریون في قضیة التھریب ب

 . تونس والمغرب

زغردي  وعند سماعھ لزغارید النساء یقول زغردي ،زغردي ،زغردي أي یرید أن  یقول

 .عیشھ البالد تعلى الوضع السیئ الذي 

ربما (رة صریحة دقیقة  تكلم  الخطیب عن ظاھرة الرشوة ،وقال بعبا 16:43إلى 12:05

وھذه لیست مسؤولیة السلطة . بمعنى أنكم شعب یحب الرشوة) ھاذي متخلیكم تصوتوا علیا

لذلك  یجب أن یغیروا  إنما مسؤولیة المواطنین فیما بینھم، وأن الراشي اقصى من المرتشي

ل ما بأنفسھم ألجل البالد ،فذكرھم بأعمال الشھداء الذین ضحوا بأنفسھم ففي أیام االستقال

 .كان الشعب یمشي على طریقھم؛ أما اآلن فكل شيء انتھى

 .كل واحد یبحث عن مصالحھ یقولھا بلغة عامیة اخطي راسي واضرب 

دقیقة  یصرح الرئیس مریض من كثرة السفر، ویتحدث عن صدیقھ  17:23إلى16:44من 

 .الذي یملك روح حب الوطن
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سد العبادلة ویقول بأنھ كان یعمل دقیقة  یرجع الرئیس للحدیث عن  18:23إلى 17:28من 

نجیبو األمریكان باش یخدموه، إذا باغیین (حیث  یقول بلغة عامیة بفضل الجیش األمریكي،

 .، كما تحدث عن مجھودات الجیش الوطني)تبیعوا لبالد أمریكا  شرایین

دقیقة مواطن یتحدث بصوت مرتفع والرئیس یصفق لھ مع ھتافات  18:45إلى 18:24من 

 .زغارید النساءحارة و

یتحدث عن الخیانة ویصرح بأن تصفیة الخونات تقتضي تصفیة  20:10إلى 18:45من 

 . النفس ویعرف بنفسھ بأنھ صحراوي ویعرف جیدا ماذا یجري في المنطقة

دقیقة   یتطرق إلى المشكل الكبیر الذي تواجھھ مدینة بشار وھو   22:38إلى  20:11من 

ویوجھ اتھامھ إلى أھل  قة ویرید أن یستفسر سبب ذلك،عدم وجود طبیب جراح في المنط

 .المنطقة واالدارة معا وإن الدولة موفرة كل مؤھالت التعلیم

دقیقة انصت الرئیس لما قالھ مواطن من الحاضرین فرد علیھ      22:39إلى 22:30من 

والسبعینات كذبت، كذبت، كذبت الدولة عملت كل شيء في الستینات : بغضب شدید قائال

باإلنجازات التي قدمتھا لوالیة بشار التي كانت عبارة عن منطقة صغیرة واآلن أصبحت  

والیة كبیرة، یؤكد على ذلك بقولھ أنا كنت موجود في الحكومة أیام االستقالل أنت ربما 

 .كنت زاید وال ما كنتش زاید

یر بیده إلى الجھة دقیقة المواطنون یحیون الجزائر والرئیس یش 22:57إلى 22:31من 

الیسرى ویقول بصوت مرتفع وافتخار تحیا الجزائر برجالھا ثالث مرات ثم یدق على 

الطاولة ویقول تحیا الجزائر بنسائھا لكن ما تحیاش بالشعارات والھتافات الفارغة أي ال 

دقیقة  24:07إلى  22:57من  یرید ھتافات دون فائدة وإنما یرید العمل ألجل البالد

 .النساء والتشجیعات لمؤایدتھ لما یقولھ زغارید

دقیقة یعاود الحدیث عن براج العبادلة، وبالتغییرات التي ستطرأ  27:08إلى  24:08من 

یرجعوھا الجزائریین ما ، براج العبادلة تجعلوا أیاموا(علیھ وھو متأكد من ذلك في قولھ 

ل االطباء والمھندسین كما یخبرھم عما قالھ لھ صدیقھ في إرسا) یرجعوھاش األمركیین
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كما یقول بحریة مطلقة   والسائقین وأبناء الجزائر دون عمل في بالدھم وھم راضون بذلك

یرددھا مرتین لیؤكد صحة قولھ ألن الجزائر ) فیكم عیب كبیر(ویشیر بأصبعھ ألھل المنطقة

قھ في كافیة من جمیع النواحي والشعب ھو الذي ال یعمل، ولذلك یخبرھم عما قالھ لھ صدی

أرسل األطباء والمھندسین والسائقین ،وأبناء الجزائر دون عمل في بالدھم وھم راضون 

وھو یعدھم بالتعاون معھم ومساعدتھم لخدمة البالد ألن شعب الحراء معروف . بذلك

 .برجولیتھ

دقیقة یشیر بیدیھ ویتسائل عن الشباب ،أي الجیل الذي یبني البالد  29:03إلى  27:08من 

: اللحظة یتكلم شخص وینصت إلیھ الرئیس ثم یخاطبھ مشیرا بأصبعھ نحوه قائال وفي نفس

نضمنلك زوج حاجات ثم یسمع مواطنة تتحدث فینبھھا بأنھ قد سمعھا ،یرجع إلى المواطن 

ذلك للتأكید أن یحل مشاكل الخدمة الوطنیة ) نضمنلك زوج حاجات(األول ویكرر القول 

كما قالھا الرئیس ویدق على الطاولة ویقول للمواطن بأنھ والعسكریة ویعطیھ الباالوالفاس 

ھذا . یجب أن یبرھن لھ عما قد یفعلھ وإن لم یفعل فإن الرئیس سینقلب علیھ وھو یقسم بذلك

 .الكالم لیس موجھ إلى شخص بعینھ إنما إلى الجمھور كافة

الیمنى ثم دقیقة   یخبرھم عن سبب رجوعھ إلى الساحة ،فیرفع یدیھ 30:33إلى30:08من 

الیسرى قائال من كان یعبد ھواري بومدین فإن بومدین قد مات ومن كان یعبد الجزائر فإنھا 

ویرید أن یبین أنھ  . حیة بعد هللا ال تموت ویرید أن یفطنھ أننا في القرن الواحد والعشرون

ت التي أتى لیكمل ما بدأه الرئیس الراحل ھواري بومدین رحمھ هللا أي اإلنجازات والتغییرا

 .سیطرئھا ھي سبب رجوعھ 

دقیقة قال جمال باللغة الفرنسیة تبین مكانة الجزائر من  31:09إلى  30:34من 

دقیقة تحدث عن المشاكل التي تواجھھا الجزائر، ثم یعطي مثاال عن  32:36إلى 31:00

} دناحتى الدونتیفریس نعرفوش نخدموه في بال{اإلھمال االقتصادي الذي تواجھھ البالد قائال

والشعب یصفق لھ ویقول بحزن شدید صفقوا على رواحكم حتى الدونتیفریس مانعرفوش 

 . نخدموه 
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دقیقة تحدث عن المزایا التي قدمھا الرئیس الراحل ھواري 35:03إلى  32:37من 

 بومدین، وكیفیة رد الشعب علیھ 

الذي خالف یدیھ وقال بصوت مرتفع بأن الدولة انتھت ،وأن  37:26إلى 35:04من 

یحببالده یجب علیھ العمل في األراضي الزراعیة ألن الغنى موجود فیھا ولیس في البترول 

 .لم یصرح بكلمة بترول ،إنما ذكر مكان وجوده.

 كما قال بأن األرض الجزائریة من أفضل األراضي

دقیقة یصرح الرئیس بأن الجنسیة الجزائریة امتلكھا الشعب من   40:10إلى 39:00من

األجداد وأنھ مستعد للتحاور مع اللذین تاھوا وأضلوا الطریق، ویقصد بذلك اإلرھاب اآلباء و

ما تكونش یدیھم (كما یعدھم بأنھم سیسترجعون مكانتھم ثم یرفع یدیھ إلى األعلى قائال

 .وھو بذلك یتحدث عن المصالحة الوطنیة) . ملطخة بالدم 

المواطنین الموجودین أمامھ دقیقة نظر نظرة قویة وبصمت نحو  40:24إلى  40:10من

 .وھو سامع لھتافاتھم وتأییدھم لھم

دقیقة یرفع صوتھ بكل حركیة قاصدا بأن ھدفھ لیس التصویت  47:48إلى  40:24من 

إنما ما یریده ھو أن تسترجع الجزائر مكانتھا ) ماجیتش طالب أصواتكم(علیھ حسب قولھ

تفعلھ من أجل إسقاط كرامتھم ألن  بین الدول وعدم الھجرة إلى فرنسا  وعما فعلتھ وما

 .استقاللھم استرجع بالدم ولم تعطیھ لھم مزیة 

لذلك یرید الرئیس أن تكون للجزائر مكانة مثل باقي الدول ألن فرنسا رغم االستقالل  

 .الزالت تتحكم فیھا 

ذلك كما تحدث عن موقع بالدنا الممتاز بتصریح دیغول بأن الجزائر ھي بوابة العالم الثالث ل

 .یرید حسن المعاملة لھا ألن مصالح الدول مشتركة

دقیقة یدعو إلى اتحاد أبناء الشعب العربي ویقول بأن الشباب قادر  49:36إلى  47:49من 

 :على خلق المعجزات یمكن تقسیم أجزاء المستوى الداللي إلى
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ـ مدح أھل البالد في قولھ نستشھد أمام هللا أنكم في أوقات المحن قد أبلیتم البالء الحسن ـ 

 .أنا أیضا صحراوي :التعریف بنفسھ 

 .ـ الوعود مستقبلیة  كقولھ نضمن لك زوج حاجات ،حان الوقت باش نفتح الملفات من جدید

 سترجع مكانتھا ،طالب طالب منكم أن بالدكم ت:ـ روح حب الوطن والدعوة إلى إصالحھ 

 .منكم ترجعوا الجزائر عزھا وكرامتھا، أین أشباح الشھداء ،تحیا الجزائر

 :المستوى الصرفي

 افعال االمر  األفعال الدالة على الحاضر والمستقبل االفعال الماضیة  

      110                266       3 

یعني أن األفعال الدالة على  266أما المضارعة  101بلغ عدد األفعال الماضیة  لقد

یعنى أن الخطیب یتحدث عما تعیشھ , الحاضر كانت أكثر من األفعال الدالة على الماضي

وأن االنتخابات التشریعیة ھي النقطة الفاصلة بین الماضي . البالد في الوقت الحاضر

إلى الجمھور أن مبدأه األساسي ھو التغیرات التي بحیث یرید أن یوصل . والحاضر

 ..نضملك زوج حاجات جیت نوریلكم الحقیقة . سیحدثھا كقولھ باللغة العامیة

وبذلك قد یربط الخطاب بین أفعال الماضي والمضارع لخدمة أھداف خطابھ وبالتالي لمسنا 

لألوامر وإن أكثر  متلقىتواحد قلیل ألفعال األمر حتى ال یشعر الجمھور بأنھ مقید ومجبر و

توصیل رسالتھ  منھا الخطیب ال یحقق غایتھ وھي التصویت لصالحھ لدلك استوجب علیھ

 .بطریقة واضحة خالیة من األوامر 

 :المستوى التركیبي

بحیث  طولھا وقصرھا وتعقیده, نتطرف في ھذا الجزء إلى مستوى الجمل من حیث عددھا

الجمل الطویلة بقولھ، مرت المنطقة مع فترة كانت تال من البعد النحوي والداللي، من 

تستفید بھا من فتح الحدود بین المغرب والجزائر مـن ناحیة االقتصـادیة واالجتماعیة 

 .،والتجاریة ، وتستفید من نفس الوقت من عطاء سد العبادلة
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منطقة ففي ھذا المثال یرید تبیین أھمیة موقع ,استعمل ھذا النوع من الجمل لشرح أفكاره 

. بشار من خالل التبادل المشترك في جمیع النواحي بین الجزائر والبلدان األخرى

یؤسفني أن أقول بأنني  لست فخورا بأن أكون                                                                          ( وبقولھ كذلك . وكماینتجھ سد العبادلة

ھنا ال یقصد بأنھ لیس فخورا بأنھ .درھم  30ینار یجیبولكم جزائري وأنا أعلم أن ألف د

جزائري إنمایرید بأن العملة الجزائریة قد تدھورت وأن الجزائر فقدت مكانتھا بین الدول 

 ).وھذا الوضع لم تكن علیھ أیام الستینات والسبعینات

ن الشباب ألنھ  ؟ ال یقصد بأنھ یبحث ع"أین الشباب "كما استعمل أیضا الجمل القصیرة منھا 

 .                                                                                       غیر موجود ،بل یرید أن یقول بأن الشباب موجود لكن دون منفعة

بمعنى أن الدولة لم تعد لھا مكانتھا وأنھا قد ضاعت لقد "إن الدولة انتھت "وبقولھ أیضا 

لجمل القصیرة ألنھا تساعد على ایصال الفكرة الى ذھن المتلقي بدقة كما استعمل ھذه ا

مدینة مثل بشار ماعندھاش طبیب "تطلب من الخطیب فقرات كاملة لشرح أفكاره مثل قولھ 

انتم ماقر یتھمش وال الدولة ما وصلتش ,والدكم ما قراوش فھموني ...جراح وال واش دارو 

لبسیطة حتى یتفطن أصحاب المنطقة على الوضع الذي وردت الفقرة بلغة عامیة ا" .ھنا

عیشونھ ألن الخطیب قالھا وھو مندھش لعدم وجود طبیب جراح في والیة كبیرة مثل بشار 

ومن ھنا یتبین أن الخطیب استعمل جمل قصیرة وطویلة وتعداھا إلى فقرات بھدف االقتناع 

 :بینھا سنذكر أھم الوسائل اإلقناعیة التي استعملھا الخطیب من 

 بحیث أن معظم المفردات والجمل كانت مكررة مرتین واكثر: التكرار
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 المتكررة ثالث مرات  األلفاظ األلفاظ المتكررة مرتین

یؤسفني أن أقول ـ نعمة ونقمة ـ ماجي  

 تش

 اآلفات الكبیرة تبدأ دائما باآلفات الصغیرة

ابقى فدارك ـ یؤسفني ـ غمض عینیك

  

 وأنا نغمض عینیا ـ تكون أقصى من 

 الراشي على المرتشي

 الزال متفكرین دماء الشھداءـ  قولولي

 نبشركم ـ أنا كذلك صحراوي

 كان نصر هللا ـ ماكونتوش طبیب یبقى

 عندكم فالبالد ـ كذبت ـ فیكم عیب

 كبیر ـ حتى الدونتیفریس ما نعر فوش

 نخدموه في بالدنا ـ صفقوا على رواحكم

 حاشا ہلل ـ ماناش طالبین ــ   

 الشك ـ صعبة ـزغردي ـ تحیا الجزائر برجالھ

 ا

 تحیا الجزائر بنسائھا ـ

 

 ترجعلواأیاموا ویرجعوھا الجزائریین  

 

 ما نیش طالب ـ 

 

 ھذا الشباب ـ ھذه األرض الطیبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ھادو المشاكل   وهللا ال تصیبوا بسوء ،وهللا العلي العظیم اذا حلیتلك:القسم 

 كنتم صادقین ،أنتم من ناس ساھلین:تعظیم الشعب 

 سارق الدار ما یتغطاش ،لي یكون مثبت الخبیزة كما ینبغي : توظیف االمثال الشعبیة
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نعل هللا : توظیف الدین والسنة ھو لي یشتكي أكثر من االخر، نوریلكالزنباع وین ینباع

 الراشیوالمرتشي ،حسبي هللا ونعم الوكیل 

نستخلص من ھنا أن الخطیب استعمل في خطابھ اللغة العامیة بكثرة حتى یحرك مشاعر 

الجماھیر ویؤثر فیھم ألنھا لغة بسیطة یفھمھا جمیع أطراف المجتمع بكل مستویاتھم  بحیث 

 .توحي الى التواضع

 كما أن الخطیب نوع في خطابھ بین المفردات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة 

الدولة ،سیاسة، القانون ،الجیش، السلطة، وزارة الخدمة الوطنیة، : ات السیاسیةالمفرد

دینار، درھم ،السوق السوداء، تبزنیس ،القرى الزراعیة، :اإلنتخاب مفردات اقتصادیة 

رجال ،نساء األشقاء ،اإلخوان ،والدكم ، آباء ،اجداد، : األرض الماشیة مفردات اجتماعیة

 .راجل
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 الخاتمة

من خالل تحلیلنا لخطاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة باعتمادنا على المنھج         

وتعمقنا في الموضوع من كال الجانبین النظري والتطبیقي ،توصلنا إلى بعض   السمیولوجي

 : النتائج وھي

ـ یخلق اإلعالم أھمیة كبیرة في المجال السیاسي ألن الرجل السیاسي، یوصل رسالتھ   

 .ویؤثر إلى الجمھور بواسطة وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة

 ال یمكن الفصل بینھما وال تكتمل مھام السیاسة دون  ـ اإلعالم والسیاسة وجھان لعملة واحدة

 . إعالم

ـ عند مشاھدتنا للفیدیو استنتجنا أن وسائل اإلعالم تنقل الخطاب مباشرة دون نقصان أو 

زیادة ، حیث تساھم في زیادة حجم اإلقناع من الحاضرین إلى المتفرجین على الشاشة ـ 

ھو وسیلة أساسیة لمعرفة ما یحملھ الخطاب من خبایا وما ھدف  التحلیل السمیولوجي

 .الخطیب من إلقائھ 

یؤثر الخطیب في الجمھور من خالل استعمالھ للطرق اإلستراتیجیة اإلقناعیة  حتى یضمن 

 .التفاعل اإلیجابي بینھ وبینھم وذلك یكون بصفة مباشرة أو عن طریق وسیلة إعالمیة

مل أسلوب االزدواجیة اللغویة بین اللغة العربیة والعامیة التي ـ الحظنا أن الخطیب استع 

كانت طاغیة  أكثر على الخطاب ، بل نستطیع القول أنھ في مجمل الخطاب تحدث  باللغة 

العامیة ألنھا توحي إلى التواضع ، وتصل إلى ذھن  المتلقي بسرعة ودقة كما یفھمھا كل 

یرمي الخطیب أن یبین أنھ واحد من أبناء  الجمھور كبیرا وصغیرا متعلما وأمیا كذلك

 . الجزائر

ـ اعتمد الخطیب على أسلوب التكرار في معظم المواضیع التي تطرق إلیھا مع استعمالھ 

لحركات یدیھ بغیة التأكید أنھ على صواب وبأنھ متحسر للوضع الذي تعیشھ الجزائر 

ار بتقدیمھ حجج وبراھین وتركیزه على المنطقة التي ألقى فیھا الخطاب وھي والیة بش

 . صادقة 
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یملك الخطیب الروح الوطنیة وكالمھ نابع من صمیم قلبھ ذلك حسب مالمح وجھھ 

 . وانفعاالتھ أثناء حدیثھ

یحدث الخطاب تأثیرا كبیرا عندما یكون صوتا وصورة وكیفیة إلقاءه وھذا ما الحظناه      

ورد على رسالتھ من خالل الحماس أثناء مشاھدتنا لھ، حیث تفاعل الجمھور مع الخطیب 

  .والتصفیقات وزغارید النساء

كما یملك الرئیس روح اإلقناع والتأثیر والتغییر في سلوكات المواطنین في شتى     

 .خطاباتھ وھذا ما یبرھنھ الكم الھائل من التصویتات التي تكون لصالحھ

ألنھ ھو ھدفھا األساسي،  تسلط وسائل اإلعالم الضوء على الخطیب أكثر من المتلقي    

نجد ذلك من خالل الكامیرا التي كانت موجھة نحو الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة طوال 

  .الخطاب إال أنھا تتوجھ نحو الجمھور عند قیامھ بالتشجیعات

یتبین أن لغة السیاسة لیست رومانسیة حیث اشتھر النص بالعدید من المصطلحات السیاسیة  

حایل باللفظ، حین یسمعھا المواطن یظن أنھا من مصلحتھ لكن ربما قد التي توحي إلى الت

 .یكون مخفي بداخلھا ھدف آخر
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